Ar Zivju fonda atbalstu 2018.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”
Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu
izstrāde Beverīnas novada Trikātas un
Mācītājmuižas ezeriem un
apsaimniekošanas plāna izstrāde
Beverīnas novada teritorijā ietilpstošajam
Abuls upes posmam
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde Madonas novada
Mētrienas pagasta Odzienas ezeram
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde Daugavpils novada
ezeriem
Vēžu un zivsaimnieciskā izpēte Krustpils
novada Laukezerā
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde Zvārtavas ezeram
Apes novadā

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Beverīnas novada Trikātas un
Mācītājmuižas ezeriem un apsaimniekošanas plāns Beverīnas novada teritorijā
ietilpstošajam Abula upes posmam.

46 95,46

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Madonas novada Mētrienas pagasta
Odzienas ezeram.

38 71,39

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Daugavpils novada Kāša ezeram, Sasaļu
ezeram, Mazajam Kalupes ezeram, Ļubastes ezeram un Baltezeram.

37 60,68

Veikta Krustpils novada Laukezera vēžu un zivsaimnieciskā izpēte, izstrādāti
priekšlikumi ezera apsaimniekošanai.

40 49,15

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Apes novada Zvārtavas ezeram.

31 45,22

1.1.

Beverīnas novada
pašvaldība

1.2.

Madonas novada
pašvaldība

1.3.

Daugavpils novada
dome

1.4.

Krustpils novada
pašvaldība

1.5.

Apes novada dome

1.6.

Pārgaujas novada
pašvaldība

Zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumu Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Pārgaujas novada Auciema un Raiskuma
izstrāde Auciema un Raiskuma ezeriem ezeram.

1.7.

Ventspils novada
pašvaldība

1.8.

Saldus novada
pašvaldība

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Ventspils novada Puzes ezeram.
Puzes ezeram
Strauta foreļu/taimiņu populācijas
Veikts pētījums “Foreļu populācijas stāvokļa izpēte Cieceres upē”
stāvokļa izpēte Cieceres upē Saldus
pilsētas un novada teritorijā

1.9.

Pārtikas
drošības,dzīvnieku
veselības un vides
zinātniskais institūts
BIOR

Zivju resursu bioloģisko un ekoloģisko
pētījumu informatīvās bāzes
papildināšana zinātniskās darbības
nodrošināšanai

Institūta BIOR bibliotēkas krājums papildināts ar 20 grāmatām par Baltijas jūras un
tās piekrastes vidi un faunu, zivju bioloģiju, ekoloģiju un sistemātiku, jūras un
saldūdens vēžveidīgajiem un zooplanktonu, zivju krājumu novērtēšanas metodēm,
kā arī bioloģisko datu statistisko apstrādi.
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42 88,24
19 17,00
26 70,00

20 17,31

1.10.

Baltinavas novada dome

1.11.

Dagdas novada
pašvaldība

1.12.

Rēzeknes novada
pašvaldība

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde Baltinavas novada
ezeriem
Osvas, Bižas un Visaldas ezeru
zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde
Rāznas ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde un
datu ieguve

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Baltinavas novada Svētaines un Obeļovas
ezeram.

10 26,13

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Dagdas novada Osvas, Bižas un Visaldas
ezeram.

23 95,72

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Rēzeknes novada Rāznas ezeram un
veikta datu ieguve, lai 2019.gadā varētu realizēt projektu "Rāznas ezera
zivsaimnieciskais raksturojums un rekomendācijas ezera resursu turpmākai
apsaimniekošanai".
KOPĀ PASĀKUMĀ:

28 60,00
3 66 96,30

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.
2.2.
2.3.

Daugavpils novada
dome
Madonas novada
pašvaldība
Madonas novada
pašvaldība

2.4.

Madonas novada
pašvaldība

2.5.

Limbažu novada
pašvaldība

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

Alūksnes novada
pašvaldība
Alūksnes novada
pašvaldība
Alūksnes novada
pašvaldība
Alūksnes novada
pašvaldība
Saulkrastu novada dome

Vīragnas ezera zandartu mazuļu
pavairošana
Zandartu mazuļu ielaišana Madonas
novada Vestienas pagasta Kālezerā
Zivju resursu pavairošana Madonas
novada Salas ezerā
Zivju resursu pavairošana Madonas
novada Aronas pagasta Lielais Līdēris
ezerā
Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana
Svētupē Limbažu novada teritorijā
2018.gadā
Līdaku pavairošana Alūksnes ezerā

Vīragnas ezerā ielaisti 12 000 zandartu mazuļi.

26 64,71

Kāla ezerā ielaisti 15 000 zandartu mazuļi.

23 75,00

Salas ezerā ielaisti 5000 līdaku mazuļi.

13 47,50

Lielajā Līdēra ezerā ielaisti 10 000 līdaku mazuļi.

25 00,80

Svētupē atbrīvots 11,8 km garš posms. Iekārtotas taimiņu nārsta vietas.

1 41 79,31

Alūksnes ezerā ielaisti 30 500 līdaku mazuļi.

70 00,00

Līdaku pavairošana Sudala ezerā

Sudala ezerā ielaisti 14 000 līdaku mazuļi.

32 00,00

Līdaku pavairošana Indzera ezerā

Indzera ezerā ielaisti 13 000 līdaku mazuļi.

29 00,00

Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā

Vaidavas ezerā ielaisti 2400 līdaku mazuļi.

5 00,00

Zivju resursu pavairošana un atražošana Nozvejoti 50 taimiņu vaislinieki (25 mātītes un 25 tēviņi), nodoti zivjaudzētavai
Saulkrastu novada ūdenstilpnēs 2018. "Tome" ikru ieguvei un mākslīgai ataudzēšanai nākamajos gados plānotajai zivju
gadā
resursu pavairošanai Aģes, Ķīšupes, Pēterupes un Inčupes lejtecēs.
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16 76,79

2.11.

2.12.

2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.

Riebiņu novada dome

Zivju resursu pavairošanas pasākumu
veikšana Riebiņu novada Rušona ezerā

Rušona ezerā ielaisti 50 000 zandartu mazuļi.

Zivju nārsta vietu atjaunošana un dabisko
dzīvotņu kvalitātes uzlabošana Pēterupes Pēterupē attīrīts 13,6 km garš posms. Mehāniski uzartas un izpļautas speciālas
Saulkrastu novada dome
upē Saulkrastu novada teritorijā
lašveidīgo zivju nārsta vietas.
2018.gadā
Limbažu novada
pašvaldība
Limbažu novada
pašvaldība

Zivju resursu pavairošana Lādes ezerā

Zivju resursu pavairošana Katvaru ezerā Katvaru ezerā ielaisti 7000 līdaku mazuļi.

Zivju resursu pavairošana Lielajā
Baltezerā
Zivju resursu atjaunošana Balvu novada
Balvu novada pašvaldība
ezeros
Viesītes novada
Līdakas mazuļu ielaišana Viesītes novada
pašvaldība
Viesītes ezerā
Dagdas novada
Zivju resursu pavairošana Dagdas novada
pašvaldība
ezeros
Zivju resursu pavairošana Aglonas novada
Aglonas novada dome
Pakaļņa, Biešonu, Okras, Dubuļu un
Jidausa ezeros
Ādažu novada dome

2.20.

Rojas novada dome

2.21.

Dagdas novada
pašvaldība

2.22.

Salacgrīvas novada
dome

2.23.

Viļakas novada dome

2.24.

Priekules novada
pašvaldība

2.25.

Saukas Dabas Parka
Biedrība

2.26.

Smiltenes novada dome

Lādes ezerā ielaisti 20 000 zandartu mazuļi.

Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un
ielaišanai Rojas upē nepieciešamio
vaislinieku nozveja

1 00 00,00

84 84,08

49 12,59
18 77,00

Lielajā Baltezerā ielaisti 20 000 līdaku mazuļi.

46 64,79

Balvu ezerā ielaisti 10 000 zandartu mazuļi, Pērkonu ezerā - 13 000 zandartu mazuļi
un Sprūgu ezerā - 6000 zandartu mazuļi.

59 95,13

Viesītes ezerā ielaisti 5584 zandartu mazuļi.

12 39,64

Gordovas ezerā ielaisti 4000 līdaku mazuļi, Osvas ezerā - 5000 līdaku mazuļi un
Kaitras ezerā - 4500 līdaku mazuļi.

36 49,00

Dubuļu ezerā ielaisti 7000 līdaku mazuļi.

17 43,00

Rīgas jūras līča un Rojas upes grīvas piegulošajos ūdeņos nozvejoti 50 taimiņu
vaislinieki (25 mātītes, 25 tēviņi), nodoti zivjaudzētavai "Tome" ikru ieguvei un
mākslīgai ataudzēšanai nākamajos gados plānotajai zivju resursu pavairošanai
Rojas upē.

24 00,00

Zivju resursu pavairošana Dagdas novada
Dagdas ezerā ielaisti 28 000 zandartu mazuļi.
Dagdas ezerā
Salacā nozvejoti 50 taimiņu vaislinieki (25 mātītes un 25 tēviņi), nodoti
Vaislas taimiņu zveja to populācijas
zivjaudzētavai "Kārļi" ikru ieguvei un mākslīgai ataudzēšanai nākamajos gados
pavairošanai Salacā
plānotajai zivju resursu pavairošanai Salacā.

61 41,00
15 96,00

Zivju resursu pavairošana Viļakas ezerā Viļakas ezerā ielaisti 5000 zandartu mazuļi.

11 84,06

Zivju resursu pavairošana Priekules
Prūšu ūdenskrātuvē ielaisti 6500 zandartu mazuļi.
novada Prūšu ūdenskrātuvē 2018.gadā

13 21,32

Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā Saukas ezerā ielaisti 15 026 zandartu mazuļi.
Zivju resursu pavairošana Smiltenes
novada Lizdoles ezerā

Lizdoles ezerā ielaisti 5395 zandartu mazuļi.
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29 59,92
14 53,82

2.27.

Vecpiebalgas novada
dome

Zivju resursu pavairošana un atražošana
Ineša ezerā ielaisti 28 000 līdaku mazuļi.
Vecpiebalgas novada Ineša ezerā

67 20,00

2.28.

Vecpiebalgas novada
dome

Zivju resursu pavairošana un atražošana
Alauksta ezerā ielaisti 28 000 līdaku mazuļi.
Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā

67 20,00

2.29.
2.30.
2.31.
2.32.
2.33.
2.34.
2.35.
2.36.
2.37.
2.38.

Zivju resursu pavairošana un atražošana
Vecpiebalgas novada Juvera un Taurenes
ezerā
Zandarta mazuļu ielaišana Krāslavas
Krāslavas novada dome
novada Sīvera ezerā
Ciblas novada
Ciblas novada Kurjanovas erzera krājumu
pašvaldība
papildināšana
Kaunatas pagasta
Viraudas ezera zivju krājumu
pārvalde
papildināšana
Kaunatas pagasta
Zivju resursu pavairošana Idzepoles un
pārvalde
Pārtavas ezeros
BDR "Saldus
Zivju resursu pavairošana Pakuļu
makšķernieku klubs"
ūdenskrātuvē 2018
Taimiņu resursu papildināšana Salacas
Alojas novada dome
upes baseinā
Vecpiebalgas novada
dome

Alojas novada dome
Salacgrīvas novada
dome
Salacgrīvas novada
dome

2.39.

Bauskas mednieku
makšķernieku biedrība

2.40.

Bauskas mednieku
makšķernieku biedrība

2.41.

Rēzeknes novada
pašvaldība

2.42.

Rojas novada dome

Zivju migrācijas ceļu tīrīšana

Juvera ezerā ielaisti 7000 līdaku mazuļi un Taurenes ezerā - 3000 līdaku mazuļi.

24 00,00

Sīvera ezerā ielaisti 28 080 zandartu mazuļi.

62 29,31

Kurjanovas ezerā ielaisti 20 000 līdaku mazuļi.

25 92,00

Viraudas ezerā ielaisti 12 000 līdaku mazuļi.

30 18,00

Idzepoles ezerā ielaisti 3745 līdaku mazuļi un Pārtavas ezerā - 8300 līdaku mazuļi.

30 46,92

Pakuļu ūdenskrātuvē ielaisti 15 000 zandartu mazuļi.

20 00,00

Salacas upes baseinā ielaisti 7142 taimiņu smolti.

75 44,00

Iztīrīti sanesumi pirms un pēc Staiceles papīrfabrikas aizsprosta, attīrīti Salacas
krasti.

63 45,00

Nēģu populāciju pavairošana Salacas upē Salacas upē ielaisti 2 000 000 nēģu kāpuri.
Taimiņu smoltu ielaišana Salacas upes
Salacas upes baseinā ielaisti 10 649 taimiņu smolti.
baseinā
Vimbu un upes nēģu nārstu vietu
Lielupes gultne Vecumnieku novadā iztīrīta vismaz 800m garumā ar kopējo platību
atjaunošana Mēmeles upē Vecumnieku
3,2 ha.
novadā
Vimbu un upes nēģu nārstu vietu
atjaunošana Lielupē Rundāles novadā

Lielupes gultne Rundāles novadā iztīrīta vismaz 600m garumā ar kopējo platību 3,0
ha.

31 60,00
1 00 00,00
98 34,88

92 44,40

Rāznas ezera zivju krājumu papildināšana Rāznas ezerā ielaisti 85 000 zandartu mazuļi.

70 00,00

Taimiņu mazuļu smoltu ielaišana publisko
ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras
Rojas upē ielaisti 7000 taimiņu smolti.
pilnveidošanai un resursu papildināšanai
Rojas novadā

66 76,72
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Alatu un strauta foreļu nārsta vietu
kopšana Ogres upē Ērgļu novadā

2.43.

Biedrība "Zivju gani"

2.44.

Medumu pagasta
pārvalde

2.45.

Riebiņu novada dome

2.46.

Riebiņu novada dome

2.47.

Demenes pagasta
pārvalde

2.48.

Demenes pagasta
pārvalde

2.49.

Ventspils novada
pašvaldība

2.50.

Višķu pagasta pārvalde

2.51.

Daugavpils pilsētas
pašvaldība

2.52.

Daugavpils pilsētas
pašvaldība

Lielā Stropu ezera zivju resursu
pavairošana

2.53.

Bauskas mednieku
makšķernieku biedrība

Ālantu resursu pavairošana Mūsas un
Mēmeles upēs Bauskas novadā

Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju
resursu aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai Medumu pagasta
ūdenstilpēs
Zivju resursu pavairošanas pasākumu
veikšana Riebiņu novada Eikša, Lielais
Kurtaša, Lielais Salkas, Kaučera,
Kategrades ezeros
Zivju resursu pavairošanas pasākumu
veikšana Riebiņu novada Salmeja, Bicānu
un Jāšezerā.
Daugavpils novada Demenes pagasta
Čerņavas un Dervānišķu ezeru zivju
resursu papildināšana
Daugavpils novada Demenes pagasta
Briģenes ezera zivju resursu
papildināšana
Zivju resursu pavairošana Ventspils
novada Usmas ezerā-2018

No Ogres upes izvākti 200 m3 kritalu. Sakopts Ogres upes posms no "Trijupēm" līdz
Valolas ietekai Ogrē (vairāk nekā 15,46 ha). Izveidotas vairāk nekā 100 zivju
slēptuves.

1 20 44,00

Zivju pavairošanas un atražošanas pasākumu veikšanai un nārsta vietu uzlabošanai
iegādāta 1 niedru pļaujmašīna, 1 piekabe niedru pļāvēja transportēšanai un 1
niedru savākšanas grābeklis.

70 00,00

Lielajā Kurtaša ezerā ielaisti 5000 līdaku mazuļi un Lielajā Salkas ezerā - 5000 līdaku
mazuļi.

25 07,50

Bicānu ezerā ielaisti 15 000 līdaku mazuļi un Salmeja ezerā - 10 000 līdaku mazuļi.

63 75,00

Čerņavas ezerā ielaisti 5000 līdaku mazuļi un Dervānišķu ezerā - 4000 līdaku mazuļi.

24 03,64

Briģenes ezerā ielaisti 13 000 zandartu mazuļi.

34 71,93

Usmas ezerā ielaisti 40 479 līdaku mazuļi.

1 00 00,00

Luknas ezera zivju resursu papildināšana Luknas ezerā ielaisti 20 000 līdaku mazuļi.

48 20,64

Šūņu ezera, Mazā Stropu ezera un
Šūņu ezerā ielaisti 7400 līdaku mazuļi, Mazajā Stropu ezerā ielaisti 2000 līdaku
Stropaka ezera zivju resursu pavairošana mazuļi un Stropaka ezerā - 1000 līdaku mazuļi.

27 66,34

Lielajā Stropu ezerā ielaisti 25 000 līdaku mazuļi.

66 49,86

Mūsas un Mēmeles upēs ielaists 21 000 ālantu mazuļu.

70 00,00
KOPĀ PASĀKUMĀ:

25 55 35,60

Piezīme:* Dažādu iemeslu dēļ netika realizēti šādi Zivju fonda padomes apstiprināti projekti:
1) Auces novada pašvaldības projekts "Līdaku krājumu papildināšana Lielauces ezerā" (plānoja ielaist 24 104 līdaku mazuļus);
2) Engures novada domes projekts "Engures novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana" (plānoja ielaist 12 000 līdaku mazuļus);
3) Biedrības "Beverīnas ūdeņi" projekts "Zivju resursu pavairošana Mācītājmuižas ezerā" (plānoja ielaist 4000 līdaku mazuļus);
4) Līvānu novada domes projekts "Līdaku mazuļu ielaišana Dubnas upē Līvānu pilsētas robežās" (plānoja ielaist 7745 līdaku mazuļus);
5) Kārsavas novada pašvaldības projekts "Zivju resursu pavairošana Kārsavas novada Nūmērnes ezerā" (plānoja ielaist 7000 līdaku mazuļus).
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3. Pasākums “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes un pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība”

3.1.

Zemkopības ministrija

3.2.

Valsts vides dienests

3.3.
3.4.

Jēkabpils pilsētas
pašvaldība
Burtnieku novada
pašvaldība

Latvijas Zivsaimniecības integrētās
kontroles un informācijassistēmās
(LZIKIS) papildinājumu izstrāde
informācijas ievadei par zvejas darbībām
Latvijas iekšējos ūdeņos
Zvejas kontroles tehniskā nodrošinājuma
pilnveidošana
Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Radžu ūdenskrātuvē 2018.
Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Burtnieka ezerā

Venstpils novada
pašvaldība

3.6.

Saldus novada
pašvaldība

Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Saldus novadā

3.7.

Daugavpils novada
dome

Zivju resursu aizsardzības pasākumiem
Daugavpils novada ūdenstilpēs

3.8.

Krustpils novada
pašvaldība

3.9.

3.10.
3.11.

Beverīnas novada
pašvaldība

3.12.

Kuldīgas novada
pašvaldība

4 84 84,00

Iegādātas 1 nakts redzamības brilles un 16 meža kameras.

77 31,67

Iegādāta 1 motorlaiva.

38 91,36

Iegādāta 1 piekabe laivas pārvadāšanai, 3 meža kameras un 1 GPS (globālā
pozicionēšanas sistēma) ierīce ar programmatūru.

29 27,79

Piekaramais laivas dzinējs zivju resursu
aizsardzībai, kontrolei un uzraudzībai Iegādāts 1 piekaramais laivas dzinējs.
Ventspils novada publiskajās ūdenstilpnēs

3.5.

Rīgas pilsētas
pašvaldība,
struktūrvienība Rīgas
pašvaldības policija
Brocēnu novada
pašvaldība

Izstrādāti LZIKIS papildinājumi, ar kuriem pašvaldībām tiks radīta iespēja ievadīt un
izmantot LZIKIS informāciju par zvejas aktivitātēm Latvijas iekšējos ūdeņos
(izsniegtās zvejas licences komercdarbībai zvejniecībā, rūpnieciskās zvejas tiesību
nomas līgumi, protokoli). Sarīkoti divi semināri par jauno informācijas sistēmu
pašvaldību un Valsts vides dienesta pārstāvjiem.

21 80,00

Iegādāta 1 laiva ar aprīkojumu un 1 piekabe laivas transportēšanai.

30 65,00

Iegādāta 1 skābekļa zonde, 1 eholote un 1 GPS navigācijas ierīce.

26 28,96

Iegādāta 1 videonovērošanas iekārta, 1 GOPRO kamera, 3 profesionālās UHF
Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada
(sevišķi augstu frekvenču) radiostacijas, 2 mobilās UHF radiostacijas, 1
ūdenstilpēs 2018.gadā, 2.kārta
piegaismotājs ciparu nakts redzamības ierīcēm, 1 laivas Grand 420 aprīkojums.

65 88,50

Iegādāta 1 piepūšamā laiva, 1 piekaramais laivas dzinējs, 1 eholots-ploteris, 1
Tehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu
piekabe laivas transportēšanai un 1 videonovērošanas sistēma (uzstādīta
aizsardzībai
motorlaivā).

77 79,05

Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Brocēnu novada ūdenstilpnēs
Zivju resursu aizsardzība Trikātas ezerā,
Baznīcas ezerā, Pannas ezerā, Dutkas
ezerā un Abuls upē
Ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība
Kuldīgas novadā

Iegādāta 1 PVC laiva, 1 termokamera, 1 eholote, 1 meklēšanas prožektors, 1 laivas
motors, 1 laivas transportēšanas piekabe.

65 33,65

Iegādāta 1 eholote, 1 laivas motors, 2 meža kameras, 2 binokļi un 1 kvadricikls.

1 18 65,53

Iegādāta 1 termokamera ar cieto disku, 1 termālā nakts redzamības kamera, 1
tālskatis un 1 universālais statīvs.

1 01 21,97
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Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana
Iegādāta 1 termokamera un 1 piepūšamā laiva,
Engures novada ūdenstilpnēs

3.13.

Engures novada dome

3.14.

Valsts vides dienests

Zvejas kontroles tehniskā nodrošinājuma Iegādātas 7 laivas, 6 laivu dzinēji, 1 piekabe laivas transportēšanai, 1 piekabe
uzlabošana
kvadricikla transportēšanai, 1 kvadricikls un 3 rokas GPS.

5 00 00,00

3.15.

Riebiņu novada dome

Zivju resursu kontroles un aizsardzības
Iegādāts 1 kvadricikls, 3 rācijas, 2 nakts redzamības iekārtas, 2 nakts redzamības
pasākumu efektivitātes paaugstināšana
iekārtu piegaismotāji.
Riebiņu novada ūdenstilpnēs

1 23 15,00

3.16.

Valsts policija

3.17.

Reģionālā pašvaldības
policija

3.18.
3.19.
3.20.

3.21.

3.22.

Valsts policijas zivju aizsardzības
pasākumi 2018

Sniega motocikla iegāde zivju resursu
aizsardzībai
Zivju resursu aizsardzības pasākumu
Saulkrastu novada dome
nodrošināšana Saulkrastu novadā
Aprīkojuma iegāde zivju resursu
Durbes novada dome
aizsardzības pasākumiem
Aprīkojuma iegāde zvejas kontroles
Valsts vides dienests
veikšanai diennakts tumšajā laikā
Laivas motora iegāde zivju resursu
kontroles un aizsardzības pasākumu
Riebiņu novada dome
efektivitātes paaugstināšanai Riebiņu
novada ūdenstilpnēs
Limbažu movada
Zivju resursu aizsardzība Limbažu novada
pašvaldība
ezeros

3.23.

Dabas aizsardzības
pārvalde

3.24.

Jūrmalas pilsētas
pašvaldības policija

3.25.

Jēkabpils pilsētas
pašvaldība

3.26.

Krāslavas novada dome

Materiāli tehniskā aprīkojuma iegāde
zivju resursu aizsardzībai īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās

Iegādāta 1 eholote, 8 mežā izvietojamas kameras, 2 specializētas datortehnikas
vienības, 1 termokamera un 4 pie apģērba stiprināmas kameras.
Iegādāts 1 sniega motocikls.

51 77,00

1 47 41,56
94 57,36

Iegādāta 1 laiva ar motoru un 1 kvadricikls.

1 37 28,00

Iegādāts 1 bezpilota lidaparāts, 1 kvadricikls un 1 piekabe (kvadricikla vai laivas
transportēšanai).

1 14 61,12

Iegādātas 3 nakts redzamības brilles.

80 00,00

Iegādāts 1 piekaramais laivas motors (50 ZS).

58 19,00

Iegādāti 3 nakts redzamības binokļi un 3 kameras.

16 00,00

Iegādāts 1 kvadricikls, 1 piekabe laivas transportēšanai, 4 prožektori motorlaivai, 1
automašīnas vinča, 1 iekšdedzes dzinējs, 4 GOPRO kameras, 1 binoklis, 2 ledus
vergas un 2 ledus urbji.

Motocikla, multikoptera (drona) un
ķermeņa kameras iegāde zivju resursu Iegādāts 1 motocikls, 1 bezpilota lidaparāts un 1 ķermeņa kamera.
aizsardzībai
Zivju resursu aizsardzības un
Iegādāts 1 bezpilota lidaparāts, 1 binoklis, 1 piekaramais laivas dzinējs un 1 eholote.
uzraudzībaspasākumi Radžu
ūdenskrātuvē
Kvadrokoptera un ķermeņa kameru
iegāde zivju resursu aizsardzības
Iegādāts 1 kvadrokopters un 3 ķermeņa kameras.
pasākumu efektivitātes paaugstināšanai
Krāslavas novadā
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1 79 06,03

75 81,20

63 69,90

23 81,74

3.27.

3.28.
3.29.

Burtnieku novada Burtnieku ezera zivju
resursu aizsardzības pasākumu
Iegādāta 1 RIB tipa laiva, 2 laivu dzinēji un bezpilota lidaparāts.
īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma
iegāde 2018.gadā
Kvadraciklu iegāde zivju resursu
Rīgas pilsētas pašvaldība
Iegādāti 2 pastiprinātas caurejamības kvadricikli.
aizsardzībai Rīgas pilsētas
(policija)
administratīvajā teritorijā
Jūrmalas pilsētas
Laivu, dzinēju un kvadricikla iegāde zivju
Iegādātas 2 piepūšamās laivas ar 2 piekarināmiem laivu dzinējiem un 1 kvadricikls.
pašvaldības policija
resursu aizsardzībai
Burtnieku novada
pašvaldība

3.30.

Višķu pagasta pārvalde

Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana

Iegādāts 1 piekaramais laivas dzinējs un 1 piepūšamā laiva.

3.31.

Alojas novada dome

3.32.

Ādažu novada dome

3.33.

Sventes pagasta
pārvalde

3.34.

Daugavpils pilsētas
pašvaldība

3.35.

Ventspils novada
pašvaldība

3.36.

Dagdas novada
pašvaldība

Zivju aizsardzības pasākumu efektivitātes
Iegādāts 1 kvadricikls.
paaugstināšana dagdas novada ezeros

3.37.

Krustpils novada
pašvaldība

Zivju resursu aizsardzība Krustpils novada Iegādāts 1 bezpilota lidaparāts ar papildierīcēm, 1 piepūšamā laiva/kajaks, 1
ūdenstilpēs 2018.gadā
ūdensmotocikls, 1 nakts redzamības brilles, 1 elektromotors.

3.38.

Carnikavas novada
pašvaldība

95 37,00

1 94 93,10
1 74 76,80
38 88,40

Zivju resursu aizsardzības pasākumu
Iegādāta 1 Dulkan RIB 320 laiva, 1 benzīna motors, 4 lukturi un 2 binokļi.
nodrošināšana Alojas novadā
Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Ādažu novada administratīvās teritorijas Iegādāts 1 laivas 4G radars.
ūdenstilpēs
Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju
Iegādāts 1 laivas dzinējs, 1 elektriskais ledus urbis, 1 termokamera, 1 binoklis un 1
resursu aizsardzības pasākumiem
lukturis.
Daugavpils novada Sventes pagastā
Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju
Iegādāta 1 laiva, 1 laivas dzinējs un 1 piekabe laivas transportēšanai.
resursu aizsardzības pasākumiem
Daugavpils pilsētā
Zivju resursu aizsardzība, kontrole un
Iegādāts 1 bezpilota lidaparāts, 1 kvadricikls, 4 GOPRO kameras, 2 binokļi, 1 LED
uzraudzība Ventspils novada publikajās
prožektors un 1 piekarināmais laivas dzinējs ar akumulatoru.
ūdenstilpēs

29 73,00
22 99,11

53 36,21

55 61,11

1 59 72,14

86 32,00

Carnikavas novada Pašvaldības policijas
kapacitātes stiprināšana zivju resursu
Iegādāts 1 kvadricikls, 1 eholote, 1 termovizors un 1 prožektors.
aizsardzības pasākumu izpildes
nodrošināšanai

1 46 59,77

1 48 88,26
KOPĀ PASĀKUMĀ:

40 10 52,29

4. Pasākums „Dalība starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu
izmantošanu, atražošanu un aizsardzību”
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Zinātniskā institūta “BIOR” pārstāves
dalība starptautiskājā zinātniskajā
konferencē "We R Aquaculture 2018"

Zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta pētnieka dalība
starptautiskajā zinātniskajā konferencē "We R Aquaculture 2018" par šobrīd
pasaulē aktuāliem akvakultūras aspektiem, kā arī pozitīvas nozares izaugsmes
veicināšanu, sadarbojoties zinātniskām organizācijām un uzņēmējiem. Iegūtas
zināšanas par ceļotājzivju atražošanu, ģenētiku, veselību, labturību u.c. jomās, kā
arī par jaunākajām audzēšanas biotehnoloģijām.

17 38,61

Pārtikas
drošības,dzīvnieku
veselības un vides
zinātniskais institūts
BIOR

Zinātniskā institūta “BIOR” pārstāvja
dalība Starptautiskās jūras pētniecības
padomes apmācības kursos “Geostatics
in R for fisheries and marine ecology
applications”, Francija

Zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta pētnieka dalība
Starptautiskās jūras pētniecības padomes apmācības kursos “Geostatics in R for
fisheries and marine ecology applications” par zivju un citu organismu izplatības
modelēšanu un to kopējā daudzuma novērtēšanu noteiktā areālā. Apgūtas
jaunākās ģeostatisko analīžu metodes un to praktiskie pielietojumi R vidē.

18 04,03

4.3.

Biedrība “Makšķernieku
klubs Osprey

Somijas pieredzes pārņemšana
starptautisku pasākumu organizēšanā,
popularizējot saudzīgu zivju resursu
izmantošanu

Izpētīta starptautiskā pieredze makšķerēšanas sacensību tiesāšanā Somijā, kur
notika sacensības LUND Predator Classic. Sagatavota atskaite par tiesāšanas praksi,
kura iesniegta Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijai. Iegūtā pieredze tiks
izmantota, lai veicinātu saudzīgu attieksmi pret lomu, "ķer un atlaid principu" un
uzlabotu izpratni par makšķerēšanas sacensību organizēšanu.

15 71,00

4.4.

Biedrība
"Flyfishingteam.lv"

Latvijas izlases komandas līdzdalība
2018.gada Eiropas meistarsacīkstēs
mušiņmakšķerēšanā Čehijā

Atbalstīta Latvijas izlases komandas dalība 2018.gada Eiropas meistarsacīkstēs
mušiņmakšķerēšanā Čehijā, kurā Latvija 17 valstu komandu konkurencē izcīnīja 13.
vietu.

52 00,00

4.5.

Biedrība "Latvijas
Makšķerēšanas sporta
federācija"

Latvijas izlases dalība Pasaules
čempionātā zemledus makšķerēšanā
Kazahstānā

Atbalstīta Latvijas izlases komandas dalība 2018.gada pasaules zemledus
makšķerēšanā Kazahstānā, kurā Latvija 13 valstu komandu konkurencē izcīnīja 2.
vietu un H.Raciborskis kļuva par Pasaules čempionu individuālajā vērtējumā.

68 55,00

4.6.

Biedrība "Sporta
makšķerēšanai"

Latvijas izlases komandas līdzdalība
2018.gada pasaules čempionātā
spiningošanā no laivām, Anglijā

Atbalstīta Latvijas izlases komandas dalība 2018.gada pasaules čempionātā
spiningošanā no laivām Anglijā, kurā Latvija 16 valstu komandu konkurencē izcīnīja
3. vietu gan individuālajā, gan komandu konkurencē.

58 50,00

4.7.

Biedrība "Latvijas
Makšķerēšanas sporta
federācija"

Biedrības "LMSF" prezidenta un viceprezidenta piedalīšanās Starptautiskās
makšķerēšanas sporta konfederācijas (CIPS) gadskārtējā kongresā ASV.

28 80,00

4.8.

BDR "Latvijas
Makšķerēšanas sporta
federācija"

Atbalstīta Latvijas izlases komandas dalība 2018.gada pasaules meistarsacīkstēs
spiningošanā no krasta Bosnijā un Hercegovinā, kurā Latvija 19 valstu komandu
konkurencē izcīnīja 15. vietu.

43 18,62

4.1.

Pārtikas
drošības,dzīvnieku
veselības un vides
zinātniskais institūts
BIOR

4.2.

Latvijas makšķernieku organizāciju
interešu pārstāvniecība CIPS 2018.gada
kongresā ASV
Latvijas izlases komandas līdzdalība
2018.gada pasaules meistarsacīkstēs
spiningošanā no krasta Bosnijā un
Hercegovinā
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4.9.

Nodibinājums "Vides
risinājumu institūts"

Dalība 34.starptautiskajā limnoloģijas
kongresā

Nodibinājuma "Vides risinājumu institūts" pārstāvja dalība 34.starptautiskajā
limnoloģijas kongresā. Sagatavotas un prezentētas divas prezentācijas par zivju
barošanās ekoloģijas pētījumiem vairākos Latvijas ezeros, veicināta sadarbība un
pieredzes apmaiņa starp Latvijas un citu valstu pētniekiem.
KOPĀ PASĀKUMĀ:

47 55,63

3 49 72,89

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

Biedrība “Vides Vārds”

Rakstu sērija žurnālā “Vides Vēstis”

5.2.

Salacgrīvas novada
dome

Zini, sargā un copē!

5.3.

Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais
institūts “BIOR”

Publicēta rakstu sērija uz 8 lappusēm 3 žurnāla "Vides vēstis" izdevumos (tirāža
2700 eks.), kā arī portālā www.videsvestis.lv.
Sagatavoti 7 informatīvi izdevumi - reģionālā laikraksta "Auseklis" pielikumi. Tajos
apkopota visa aktuālā ar zivsaimniecības nozari saistītā informācija. Pielikumu
tirāža - 4100 eksemplāri. Pielikumi ievietoti arī interneta portālā.

Izveidota Latvijas ihtofaunai raksturīgo zivju mulāžu ekspozīcija, lai informētu
Latvijas ihtiofaunas ekspozīcijas izveide sabiedrību par zivju sugām, to ekoloģiju un pētījumiem Baltijas jūrā un iekšējos
ūdeņos.
Monogrāfijas “Latvijas akvakultūras
dzīvnieku – zvju (Pisces) un vēžu
(Crustacea) – bioloģija un slimības”
izdošana un prezentēšana

Izstrādāta monogrāfija un izdotas 500 grāmatas “Latvijas akvakultūras dzīvnieku –
zvju (Pisces) un vēžu (Crustacea) – bioloģija un slimības”.

5.4.

Daugavpils Universitāte

5.5.

Sabiedrības informēšanas pasākumi par
zivju resursu pētījumiem, to racionālu un
Latvijas augstākajā izglītībā ieviesti jauni zivsaimniecības nozares speciālista
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
Daugavpils Universitāte
profesionālās kvalifikācijas standarti, realizējot Latvijas Bioekonomikas stratēģiju
aizsardzību, izstrādājot profesijas
laikposmam līdz 2030.gadam.
standarta un profesionālās kvalifikācijas
prasības akvakultūrā

5.6.

Biedrība "Dabas skola"

Grāmatas "Pazīsti Latvijas zivis"
izplatīšana

5.7.

Riebiņu novada dome

Sabiedrības informēšanas pasākumu
nodrošināšana Riebiņu novada
ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībai

5.8.

Burtnieku novada
pašvaldība

Sabiedrības informēšanas pasākumu
īstenošana par Burtnieka ezeru 2018.
gadā

Izplatot grāmatu "Pazīsti Latvijas zivis" veikts 1730 grāmatu dāvinājums 793 Latvijas
bibliotēkām, 668 skolām un 4 valsts iestādēm.
Uzstādīti 5 informatīvie stendi pie Zalvas, Eikša, Kategrades, Rušona ezeriem un
Jāšezera. Stendos iekļauta informācija par makšķerēšanu un Riebiņu novada ezeros
mītošajām zivju sugām, kā arī informācija par makšķerēšanas licenču iegādi u.c.
ziņas.
Izdoti 2000 bukleti "Burtnieks aicina!" angļu un igauņu valodā, izgatavotas 300
bērnu krāsojamās grāmatas par Burtnieka ezeru, izdotas 500 bērnu krāsojamās
grāmatas par Burtnieka ezera augiem, putniem un citām dzīvām radībām.
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8 75,25

39 72,51

1 17 33,82

94 97,60

40 00,00

1 40 00,00

46 69,39

23 29,66

5.9.

Biedrība "Bibliokuģis
"Krišjānis Valdemārs"

Izdotas 1000 grāmatas "Par tiem, kas jūrā" un bez maksas izplatītas visās Latvijas
Marīnistikas darbu izlase "Par tiem, kas
skolās un bibliotēkās, kā arī Rīgas Jūrskolā, Liepājas Jūrniecības koledžā un Latvijas
jūrā"
Jūrniecības akadēmijā.

39 24,40

5.10.

Biedrība "Bibliokuģis
"Krišjānis Valdemārs"

Arvīda Mitrēvica fotoalbūms "Kur Salaca
Izdoti 1000 fotoalbumi "Kur Salaca tiekas ar jūru".
tiekas ar jūru"

47 01,00

Nodrošināta 10 informatīvi izglītojošu izdevumu (ielikumu) "Pazīsti, atbalsti, sargā!"
laikraksta "Kurzemnieks" pielikumā, kas informē sabiedrību par zivju resursu
saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, kā arī speciāli izveidota sadaļa
www.kurzemnieks.lv, kurā izvietots paplašināts materiāls.

5.11.

Biedrība "Darīsim paši"

Pazīsti, atbalsti, sargā!

5.12.

Zooloģiskā dārza
atbalsta biedrība

Latvijas zivju un bezmugurkaulnieku
ekspozīcijas izveide Rīgas zooloģiskajā
dārzā

Rīgas zoodārza Akvārija ēkas neizbūvētajā daļā izveidots divdaļīgs biosistēmas
akvārijs un uzstādīts viens jauns 800 litru akvārijs Latvijas tipisko zivju
demostrēšanai.

1 17 00,70

5.13.

Biedrība "Latvijas
makšķerēšanas sporta
federācija"

Televīzijas raidījums "Makšķerēšanas
noslēpumi" TV kanālā RE TV

Sagatavoti un TV kanālā RE: TV parādīti 26 oriģinālraidījumi par makšķerēšanas
tēmu ar raidījumu videoierakstiem; raidījumu arhīvs izvietots interneta portālā.

2 09 00,00

5.14.

Bauskas kultūras centrs

Informatīvi izglītojošs masu pasākums
"Vimbu svētki" Bauskā

5.15.

Biedrība "Atlaid
mammu"

Uzzini un izglītojies kopā ar "Atlaid
mammu!"

5.16.

Biedrība "Červonka"

Zivis - Latgales ūdeņu zelts

5.17.

Biedrība "Ziemeļu puse"

Informatīvi izglītojoša TV filma "Latvijas Izveidota un demonstrēšanai Re:TV sagatavota filma "Latvijas upju kopšana zivju
upju kopšana zivju nārsta vietu
nārsta vietu pavairošanai". Filmā iekļautā tematika demonstrēta Re:TV raidījumā
pavairošanai"
"Makšķerē ar Olti" 2018.gada 14.decembrī. Filma izvietota interneta portālā.

5.18.

Liepājas 15.vidusskolas
atbalsta biedrība

Teorētiskās un praktiskās nodarbībās nometnes ietvaros jaunieši izglītoti par
Jauniešu vasaras nometne "Sārtaļ
sārtaļģes Furcellaria lumbricalis lomu jūras ekosistēmā kontekstā ar zivju krājuma
ģes Furcellaria lumbricalis un zemūdens
palielināšanos vai samazināšanos un citiem jautājumiem; izveidots videomateriāls
pļavu loma Baltijas jūras ekosistēmā
"Sārtaļģes Furcellaria lumbricalis un zemūdens pļavu loma Baltijas jūras
ekosistēmā".

47 01,18

5.19.

Daugavpils pilsētas
pašvaldība

Sabiedrības informēšanas pasākumu izgatavoti 1000 informatīvie bukleti un 7 informatīvā stenda lieformāta uzlīmes, lai
nodrošināšana Daugavpils pilsētas
informētu sabiedrību par vispārējiem makšķerēšanas noteikumiem un licencētās
ūdensobjektos zivju resursu aizsardzībai makškerēšanas noteikumiem Lielajā Stropu ezerā.

44 05,61

Noorganizēts pasākums "Vimbu svētki", kas pulcēja gandrīz 4000 apmeklētāju.
Sabiedrība informēta par zivju aizsardzības pasākumiem, zivju resursu ilgtspējīgu
izmantošanu un rekreāciju dabā.
Burtnieka, Lielauces, Alūksnes, Kaņiera un Babītes ezeros noorganizētas 19
saudzīgas copes instrukcijas un 15 populārzinātniskas lekcijas par dažādām
aktuālām tematikām. Informēti un izglītoti vairāk nekā 100 vietējo un
viesmakšķernieku - pasākuma dalībnieku.
Sagatavotas 7 publikācijas laikrakstā "Latgales laiks" par zivju resursu pētījumiem,
to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību Latgales reģionā.

11

52 22,96

90 35,66

74 99,74

24 99,56

1 19 25,93

5.20.

Biedrība "Zivju gani"

Informatīvi izglītojošu TV raidījumu
"Makšķerē ar Olti" izveide

Sagatavoti un RE: TV parādīti 12 TV cikla oriģinālraidījumi „Makšķerē ar Olti”;
izveidoti DVD ar raidījumu videoierakstiem; raidījumu arhīvs izvietots interneta
portālā.
KOPĀ PASĀKUMĀ:

1 59 91,02
15 35 85,99

6. Pasākums „Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles
darbību nodrošināšanā” (maksājumi par 2015., 2016. un 2017. gadu)

Nr.

Atbalsta saņēmējs

6.1.

Riebiņu novada dome
Rīgas pašvaldības
policija
Valsts vides dienests

6.2.
6.3.

Valsts kasē ieņemtā faktiskā summa
par pašvaldību vai VVD pilnvaroto
personu patstāvīgi atklātajiem zivju
ieguvi regulējošo normatīvo aktu
pārkāpumiem 2015., 2016. un 2017.
gadā, EUR

40% no Valsts kasē ieņemtās faktiskās summas par pašvaldību vai VVD
pilnvaroto personu patstāvīgi atklātajiem zivju ieguvi regulējošo
normatīvo aktu pārkāpumiem 2015., 2016. un 2017. gadā, EUR

No Zivju fonda
līdzekļiem
izlietotā
summa, EUR

6 50,00

2 60,00

2 60,00

36 90,82

14 76,33

14 76,33

34 24,00

13 69,60
KOPĀ PASĀKUMĀ:

13 69,60
31 05,93

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 u.c.
PAVISAM KOPĀ:

12

70 00,90
89 19 49,90

