Ar Zivju fonda atbalstu 2019.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.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un
Latvijas zušu novērtējums pirms
vides zinātniskais
migrācijas uz Sargasu jūru
institūts „BIOR”
Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un
Mencu aknu parazītu sugas identifikācija
vides zinātniskais
institūts „BIOR”
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde Aknīstes novada
Aknīstes novada
Vecmuižas un Zuju ezeram un
pašvaldība
apsaimniekošanas plāna izstrāde
Dienvidsusējai Aknīstes novada teritorijā
Ādažu novada dome
Limbažu novada
pašvaldība
Limbažu novada
pašvaldība
Pārgaujas novada
pašvaldība
Pārgaujas novada
pašvaldība
Rēzeknes novada
pašvaldība

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde Līlastes ezeram
Lādes ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Limbažu Dūņezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde Ruckas ezeram
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumu izstrāde Sāruma ezeram

Pētījumā analizēts kopējo lipīdu daudzums uz nārstu migrējošajos zušos, lai
novērtētu to spēju sekmīgi veikt nārsta migrāciju, kā arī analizēta noturīgo
organisko piesārņotāju (NOP) un smago metālu koncentrācija, kas ietekmē lipīdu
uzkrāšanās efektivitāti.
Izmantojot molekulārās analīzes metodes, veikti padziļināti laboratoriskie
izmeklējumi, lai noteiktu parazīta (nematode) sugu un novērtētu šī parazīta
ietekmi uz mencu veselību, risku cilvēku veselībai, kā arī mencu krājumiem Baltijas
jūrā.

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Zuju un Vecmuižas ezeriem un
apsaimniekošanas plāns Dienvidsusējai Aknīstes novada teritorijā.

88 46,57

16 15,00

53 72,40

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Līlastes ezeram.

8 67,72

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Lādes ezeram.

9 00,00

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Limbažu Dūņezeram.

9 00,00

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Ruckas ezeram.

39 20,40

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Sāruma ezeram.

56 62,80

Rāznas ezera zivsaimnieciskais
Veikta zušu krājumu izpēte un analīze Rāznas ezerā. Izstrādāts dokuments “Rāznas
raksturojums un rekomendācijas ezera ezera zivsaimnieciskais raksturojums un rekomendācijas ezera resursu turpmākai
resursu turpmākai apsaimniekošanai apsaimniekošanai”.
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63 00,00

1.10.

Rēzeknes novada
pašvaldības iestādes
“Dricānu pagastu
apvienība”

Svētiņa ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Svētiņa ezeram.

1.11.

Saldus novada
pašvaldība

Strauta foreles un taimiņa dabiskās
atražošanās iespējas Paksītes upē

Veikts Paksītes upes stāvokļa novērtējums ar River Habitat Survey metodi,
izmērot taimiņu dzīvotņu indeksu jeb Trout habitat score un veicot zivju uzskaiti
piecos parauglaukumos raksturīgākajos ūdensteces posmos. Balstoties uz
iegūtajiem rezultātiem sagatavots ziņojums par izpētes rezultātiem.

7 03,00

KOPĀ PASĀKUMĀ:

39 16,58

3 90 04,47

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.

Limbažu novada
pašvaldība

Svētupē no dažādiem šķēršļiem (koku sagāzumi, būvgruži, sadzīves atkritumi,
Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana
metāllūžņi, alkšņu slimības skartie koki) attīrīts 7,3 km garš posms. Iekārtotas
Svētupē Limbažu novadu teritorijā
taimiņu nārsta vietas.

1 47 58,37

2.2.

Limbažu novada
pašvaldība

Vitrupē (posms no Salacgrīvas novada robežas līdz Bridagu tiltam pār Vitrupi) no
Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana
dažādiem šķēršļiem (koku sagāzumi, bebru aizgrauztie koki, alkšņu slimības skartie
Vitrupē Limbažu novadu teritorijā
koki) attīrīts 4,6 km garš posms. Iekārtotas taimiņu nārsta vietas.

1 43 67,54

Salacā (posms no no Jaunupes ietekas Salacā līdz “Lašlejām”) atjaunotas
2.3.

2.4.

Salacgrīvas novada
dome

Salacgrīvas novada
dome

saimnieciski nozīmīgo zivju nārsta vietas 1025m2 platībā (ar rokām izpļauti
Nārsta vietu atjaunošana Salacas upē

Nārsta vietu atjaunošana Korģē
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ūdensaugi upes seklajās vietās 2000 m platībā, veikta upes gultnes apstrāde ar
zemspiediena sūkni, nodrošinot tās atbrīvošanu no nevēlamo ūdensaugu saknēm,
nodrošināta izskaloto sakņu savākšana un izcelšana krastā).
Korģē (posms no Salacas līdz "Vecmeldru mājām) no dažādiem lašveidīgajām zivīm
nepārvaramiem šķēršļiem (koku sagāzumi, bebru dambji un aizgrauztie koki,
mākslīgie akmeņu krāvumi) attīrīts 4,4 km garš posms. Mehāniski uzirdināta upes

1 50 00,00

1 50 00,00
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gultne 30 m platībā.
2.5.

Bauskas mednieku un
makškernieku biedrība

Vimbu un upes nēģu nārsta vietu
atjaunošana Lielupē Rundāles novadā

Lielupes gultne Rundāles novadā ar buldozeru un lieljaudas traktortehniku iztīrīta
no ūdenszālēm, dūņām un sanesumiem vismaz 750m garumā ar kopējo platību 3,0
ha, uzirdināta akmeņainā grunts līdz 0,5 m dziļumam.

96 44,40

2.6.

Bauskas mednieku un
makškernieku biedrība

Vimbu un upes nēģu nārsta vietu
atjaunošana Lielupē Bauskas novadā

Lielupes gultne Bauskas novadā ar lieljaudas traktortehniku iztīrīta no
ūdenszālēm, dūņām un sanesumiem vismaz 500m garumā ar kopējo platību 2,0
ha, uzirdināta akmeņainā grunts līdz 0,5 m dziļumam.

90 39,40
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2.7.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

Jēkabpils pilsētas
pašvaldība

Niedru pļāvēja un ūdensaugu grābekļa
Iegādāts niedru pļāvējs un ūdensaugu grābeklis Radžu ūdenskrātuves aizaugšanas
niedru pļāvējam iegāde Radžu
samazināšanai, ar kuriem darbu ūdenskrātuvē plānots uzsākt 2020.gada pavasarī.
ūdenskrātuves apsaimniekošanai

Niedru pļāvēja komplekta iegāde zivju
nārsta vietu atjaunošanai Krāslavas
novada ezeros
Zivju resursu pavairošana Aglonas
Aglonas novada dome novada Pakaļņa, Biešonu, Okras un Cirīša
ezeros
Taimiņu resursu papildināšana Salacas
Alojas novada dome
upes baseinā
Alūksnes novada
Līdaku pavairošana Sudala ezerā
pašvaldība
Alūksnes novada
Līdaku pavairošana Vaidavas ezerā
pašvaldība
Alūksnes novada
Līdaku pavairošana Indzera ezerā
pašvaldība
Alūksnes novada
Zandartu pavairošana Alūksnes ezerā
pašvaldība
Auces novada
Līdaku krājumu papildināšana Lielauces
pašvaldība
ezerā
Zivju resursu pavairošana Balvu novada
Balvu novada pašvaldība
ezeros
Krāslavas novada dome

36 51,17

Zivju pavairošanas efektivitātes paaugstināšanai Krāslavas novada ezeros iegādāts
niedru pļāvēja komplekts, kurā ietilpst niedru pļāvējs, ūdensaugu grābekli, laivas
dzinējs, piekabe un laiva.

88 33,58

Biešonu ezerā ielaisti 6000 līdaku mazuļi.

11 85,00

Salacas upē ielaisti 6000 taimiņu smolti.

98 01,00

Sudala ezerā ielaisti 14000 līdaku mazuļi.

32 00,00

Vaidavas ezerā ielaisti 2300 līdaku mazuļi.

5 46,25

Indzera ezerā ielaisti 13000 līdaku mazuļi.

30 00,00

Alūksnes ezerā ielaisti 9000 zandartu mazuļi.

31 50,00

Lielauces ezerā ielaisti 24104 līdaku mazuļi.

69 99,80

Pērkonu ezerā ielaisti 13000 zandartu mazuļi, Balvu ezerā ielaisti 9000 zandarta
mazuļi un Sprogu ezerā ielaisti 4800 zandartu mazuļi.

57 88,39

2.17.

Bauskas mednieku un Plēsīgo zivju resursu pavairošana Mūsas
Mūsā un Mēmelē ielaisti 30000 līdaku mazuļi.
makškernieku biedrība
un Mēmeles upē Bauskas novadā

70 00,00

2.18.

PPI Daugavpils pilsētas
pašvaldības iestāde
"Komunālās
saimniecības pārvalde"

Lielā Stropu ezera zivju resursu
pavairošana

Lielajā Stropu ezerā ielaisti 25000 zandartu mazuļi.

66 49,86

2.19.

PPI Daugavpils pilsētas
pašvaldības iestāde
"Komunālās
saimniecības pārvalde"

Šūņu ezera, Mazā Stropu un Stropaka
ezera zivju resursu pavairošana

Šūņu ezerā ielaisti 7400 līdaku mazuļi, Mazajā Stropu ezerā ielaisti 1600 līdaku
mazuļi un Stropaka ezerā ielaisti 700 līdaku mazuļi.

25 80,15

2.20.

Daugavpils novada
Demenes pagasta
pārvalde

Daugavpils novada Demenes pagasta
Briģenes ezera zivju resursu
papildināšana

Briģenes ezerā ielaisti 11000 zandartu mazuļi.

29 37,00

3

2.21.

Daugavpils novada
Demenes pagasta
pārvalde

2.22.

Grobiņas novada dome

2.23.

Jelgavas novada
pašvaldība

2.24.
2.25.
2.26.
2.27.

Krustpils novada
pašvaldība
Krustpils novada
pašvaldība
Krustpils novada
pašvaldība
Krustpils novada
pašvaldība

2.28.

Līvānu novada dome

2.29.

Madonas novada
pašvaldība

2.30.

Madonas novada
pašvaldība

2.31.
2.32.

2.33.

Pārgaujas novada
pašvaldība
Rēzeknes novada
pašvaldība
Rēzeknes novada
pašvaldības iestāde
"Kaunatas pagastu
apvienība"

2.34.

Riebiņu novada dome

3.35.

Riebiņu novada dome

2.36.

Riebiņu novada dome

2.37.

Salacgrīvas novada
dome

Daugavpils novada Demenes pagasta
Čerņavas un Dervānišķu ezera zivju
resursu papildināšana
Līdaku krājumu pavairošana Liepājas
ezerā

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

24 03,00

Liepājas ezerā ielaisti 7000 līdaku mazuļi.

14 72,93

Zandartu resursu palielināšana Lielupē Jelgavas novada un Ozolnieku novada Lielupē ielaisti 35000 zandartu mazuļi.
administratīvajā teritorijā
Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada
Ildzenieku ezerā 2019.gadā
Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada
Marinzejas ezerā 2019.gadā
Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada
Laukezerā 2019.gadā
Līdaku mazuļu ielaišana Krustpils novada
Baļotes ezerā 2019.gadā
Zivju resursu pavairošana Dubnas upes
baseinā
Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada
Vestienas pagasta Kālezerā

Ildzenieku ezerā ielaisti 2600 līdaku mazuļi.

9 10,00

Marinzejas ezerā ielaisti 7000 līdaku mazuļi.

24 50,00

Laukezerā ielaisti 5000 līdaku mazuļi.

17 50,00

Baļotes ezerā ielaisti 18000 līdaku mazuļi.

63 00,00

Dubnas upē ielaisti 450000 līdaku kāpuri.

16 17,16

Kālezerā ielaisti 16000 līdaku mazuļi.

26 00,00

Zivju resursu pavairošana Madonas
Rāceņu ezerā ielaisti 3500 zandartu mazuļi.
novada Lazdonas pagasta Rāceņu ezerā
Zivju resursu atjaunošana Pārgaujas
novada Auciema un Raiskuma ezeros

Auciema ezerā ielaisti 3000 zandartu mazuļi un Raiskuma ezerā ielaisti 10000
ālantu mazuļi.

Zivju resusrsu pavairošana Rāznas ezerā Rāznas ezerā ielaisti 40000 līdaku mazuļi.
Zivju resursu pavairošana Ismeru Žogotu ezerā
Zivju pavairošanas pasākumu veikšana
Riebiņu novada Eikša ezerā
Zivju resursu pavairošana Riebiņu
novada Salmeja un Kaučera ezerā
Zivju atražošanas un pavairošanas
pasākumu veikšana Riebiņu novada
Zolvas ezerā
Nēģu populācijas pavairošana Salacas
upē

70 00,00

8 66,40
26 38,88
90 00,00

Ismeru - Žogotu ezerā ielaisti 14600 zandartu mazuļi.

35 42,00

Eikša ezerā ielaisti 5000 zandartu mazuļi.

10 70,00

Salmeja ezerā ielaisti 10000 līdaku mazuļi un Kaučera ezerā ielaisti 4000 līdaku
mazuļi.

34 00,00

Zolvas ezerā ielaisti 30000 zandartu mazuļi.

64 00,00

Salacas upē ielaisti 1666700 nēģu kāpuri.

31 60,00
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2.38.
2.39.
2.40.
2.41.
2.42.
2.43.

Salacgrīvas novada
dome
Saukas dabas parka
biedrība
Smiltenes novada dome
Ventspils novada
pašvaldība
Viesītes novada
pašvaldība
Višķu pagasta pārvalde

Taimiņu smoltu ielaišana Salacas upes
Salacas upē ielaisti 5510 taimiņu smolti.
baseinā
Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā Saukas ezerā ielaisti 26295 zandartu mazuļi.
Zivju resursu pavairošana Smiltenes
novada ezeros 2019.gadā
Zivju resursu pavairošana Ventspils
novada Usmas ezerā - 2019
Līdakas mazuļu ielaišana Viesītes novada
Viesītes ezerā 2019.gadā

Tepera ezerā ielaisti 900 zandartu mazuļi, Bilskas ezerā ielaisti 800 zandartu
mazuļi un Blomes dzirnavezerā ielaisti 400 līdaku mazuļi.

85 00,00
51 79,75
5 31,99

Usmas ezerā ielaisti 40500 līdaku mazuļi.

1 00 00,00

Viesītes ezerā ielaisti 5000 līdaku mazuļi.

15 66,95

Višķu ezera zivju resursu papildināšana Višķu ezerā ielaisti 20000 zandartu mazuļi.

Rīgas jūras līča un Rojas upes grīvas piegulošajos ūdeņos nozvejoti 50 taimiņu
Taimiņu mazuļu ataudzēšanai un
vaislinieki (25 mātītes, 25 tēviņi), nodoti zivjaudzētavai "Tome" ikru ieguvei un
2.44.
Rojas novada dome
ielaišanai Rojas upē nepieciešamo
mākslīgai ataudzēšanai nākamajos gados plānotajai zivju resursu pavairošanai
vaislinieku nozveja
Rojas upē.
Salacā nozvejoti 50 taimiņu vaislinieki (25 mātītes un 25 tēviņi), nodoti
Salacgrīvas novada
Vaislas taimiņu zveja to populācijas
2.45.
zivjaudzētavai "Kārļi" ikru ieguvei un mākslīgai ataudzēšanai nākamajos gados
dome
pavairošanai Salacā
plānotajai zivju resursu pavairošanai Salacā.
KOPĀ PASĀKUMĀ:
Piezīme:* Dažādu iemeslu dēļ netika realizēti šādi Zivju fonda padomes apstiprināti zivju pavairošanas projekti:
1) Vimbu resursu papildināšana Salacas upes baseinā (plānoja ielaist 27 200 vimbu mazuļus);
2) Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Vējupē (plānoja ielaist 1500 zandartu mazuļus);
3) Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā (plānoja ielaist 9000 zandartu mazuļus);
4) Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Lielajā Baltezerā (plānoja ielaist 10000 ālantu mazuļus);
5) Zivju resursu papildināšana Baltinavas novada Svētaunes un Obeļovas ezerā (plānoja ielaist 3600 zandartu mazuļus un 1500 līdaku mazuļus);
6) Zivju resursu pavairošana Dagdas novada Olovecas un Kairīšu ezeros (plānoja ielaist 16000 zandartu mazuļus un 3000 līdaku mazuļus);
7) Zivju resursu pavairošana Dagdas novada Ežezerā (plānoja ielaist 22000 līdaku mazuļus);
8) Zivju mazuļu piegāde un ielaišana Radžu ūdenskrātuves zivju resursu papildināšanai Jēkabpils pilsētas teritorijā (plānoja ielaist 11500 līdaku mazuļus);
9) Zandarta mazuļu ielaišana Krāslavas novada Lejas un Cārmaņa ezeros (plānoja ielaist 31483 zandartu mazuļus);
10) Zivju resursu pavairošana Limbažu Dūņezerā (plānoja ielaist 7600 līdaku mazuļus);
11) Zivju resursu pavairošana Augstrozes Lielezerā (plānoja ielaist 30000 zandartu mazuļus);
12) Zivju resursu atražošana un pavairošana Vērēmu pagasta Adamovas ezerā (plānoja ielaist 17000 zandartu mazuļus);
13) Zivju resursu pavairošana Pakuļu ūdenskrātuvē 2019 (plānoja ielaist 10000 ālantu mazuļus);
14) Zivju mazuļu papildināšana Durbes ezerā (plānoja ielaist 30000 zandartu mazuļus);
15) Engures novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera zivju krājumu atjaunošana un papildināšana (plānoja ielaist 12000 līdaku mazuļus).

44 79,90

24 00,00

18 81,00
23 42 51,87

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

Valsts vides dienests

3.2.

Valsts vides dienests

3.3.

Valsts vides dienests

3.4.

Dabas aizsardzības
pārvalde

3.5.

Dabas aizsardzības
pārvalde

3.6.

3.7.
3.8.

Iegādāta 1 RIB (stingra piepūšamā laiva) tipa laiva ar stūres konsoli, 1 RIB tipa
laiva ar rokas vadību, 1 RIB tipa laiva, 1 piepūšamā laiva, 1 piepūšamā laiva, 1
Zvejas kontroles inspektoru aprīkojuma cietkorpusa laiva, 1 laivas dzinējs 30 Zs (ar uzstādīšanu), 1 laivas dzinējs 25 Zs, 1
pilnveidošana
laivas dzinējs 20 Zs, 1 laivas dzinējs 6 Zs, 1 elektrodzinējs, 4 dažāda garuma
piekabes laivas transportēšanai, 1 sniega motocikls, 1 videokamera, 1 eholote un 1
rokas GPS.
Zvejas kontroles tehniskās kapacitātes
palielināšana
Operatīvas piekļuves nodrošināšana
LZIKIS datiem un kontroles kapacitātes
uzlabošana
Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju
resursu aizsardzībai īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās

Valsts vides inspektoru tehniskais
nodrošinājums zivju resursu aizsardzībai
īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā
Latvijā
Valsts policijas zivju aizsardzības
Valsts policija
pasākumi 2019
Zivju resursu aizsardzības pasākumu
Aizputes novada dome
nodrošināšana Aizputes novadā
Aknīstes novada
pašvaldība

3.10.

Alojas novada dome

3.11.

Alūksnes novada
pašvaldība

3.12.

Balvu novada pašvaldība

3.13.

Burtnieku novada
pašvaldība

Iegādāti 35 planšetdatori ar ūdensizturīgu apvalku, klaviatūru un auto lādētāju, 1
kvadracikls, 4 ūdens izturīgi lukturi, 1 eholote, 1 strāvas pārveidotājs un 4
prožektori.
Iegādāts 1 kvadracikls 2 piekabes laivas transportēšanai, 1laiva, 2 laivas dzinēji (80
zs un 5 zs), 5 meža kameras, 1 termo binoklis un 3 droni ar komplektāciju un
kvalificētu apmācību nodrošinājumu 8 personām.

Efektīva un mūsdienīga zivju resursu
Iegādātas un uzstādītas 2 grozāmas IP (datu saņemšanai un sūtīšanai, izmantojot
aizsardzība Latgalē Rāznas Nacionālajā
internetu) kameras ar videoarhīva rakstītāju un nakts redzamības nodrošinājumu
parkā Rāznas ezerā un īpaši
un 1 termokamera ar videoieraksta funkcijām.
aizsargājamās dabas teritorijās Kurzemē

Dabas aizsardzības
pārvalde

3.9.

Iegādāts 1 drons un 18 meža kameras.

Iegādāti 12 planšetdatori ar GPS nodrošinājumu un 6 fotokameras ar video
filmēšanas iespējām.
Iegādāta 1 motorlaiva, 1 laivas dzinējs un 1 laivas treileris.

5 69 63,00

94 27,00
4 08 08,99

3 95 62,63

89 57,60

55 98,50

1 66 90,00

Iegādātas 2 kameras ar komplektāciju filmēšanai sarežģītos apstākļos, 1 tālskatis
un 1 termokamera.

40 96,00

Inventāra iegāde zivju resursu
Iegādāta 1 alumīnija laiva, 1 laivas dzinējs, 1 piekabe, 2 airi, 1 binoklis, 1 termālā
aizsardzībai Aknīstes novada ūdenstilpēs kamera un 2 meža kameras.

52 62,80

Zivju resursu aizsardzības pasākumu
nodrošināšana Alojas novadā
Alūksnes novada publisko ūdenstilpju
zivju resursu aizsardzība

Iegādāta 1 automašīnas piekabe ar tentu un laivas turētāju.

22 32,00

Iegādātas 6 fotokameras.

10 00,00

Drona iegāde zivju resursu aizsardzības
Iegādāts 1 drons.
pasākumu īstenošanai Balvu novadā

18 84,17

Zivju resursu aizsardzības nodrošināšana
Iegādāta un uzstādīta 1 grozāma video novērošanas sistēma.
Burtnieka ezerā

41 49,14
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3.14.
3.15.

Burtnieku novada
pašvaldība
Burtnieku novada
pašvaldība

Zivju resursu aizsardzība Burtnieka ezerā Iegādāta 1 eholote.
Zivju resursu aizsardzība Burtnieka ezerā Iegādāts 1 spectērps inspektoram.
Termokameras iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumiem Daugavpils
pilsētā
Sniega motocikla iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumiem Daugavpils
pilsētā

25 80,00
9 99,00

3.16.

Daugavpils pilsētas
pašvaldība

3.17.

Daugavpils pilsētas
pašvaldība

3.18.

Grobiņas novada dome

3.19.

Jelgavas novada
pašvaldība

3.20.

Jūrmalas pilsētas
pašvaldības policija

3.21.

Jūrmalas pilsētas
pašvaldības policija

3.22.

Kokneses novada dome

3.23.

Krustpils novada
pašvaldība

3.24.

Krustpils novada
pašvaldība

Zivju resursu aizsardzība Krustpils
Iegādāta 1 videonovērošanas kamera.
novada ūdenstilpēs 2019. gadā, 2. kārta

58 09,00

3.25.

Krustpils novada
pašvaldība

Zivju resursu aizsardzība Krustpils
Iegādāts 1 drons, 1 planšetdators un 1 kompaktkamera ar piederumiem.
novada ūdenstilpēs 2019. gadā, 3. kārta

52 45,22

3.26.
3.27.
3.28.

Kuldīgas novada
pašvaldība
Kuldīgas novada
pašvaldība
Kuldīgas novada
pašvaldība

Iegādāta 1 termokamera.

25 00,01

Iegādāts 1 sniega motocikls.

97 92,00

Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Iegādāts 1 kvadricikls.
Grobiņas novada publiskajās ūdenstilpēs
Zivju resursu aizsardzības pasākumu
nodrošināšana un kontroles efektivitātes Iegādāts 1 kvadracikls, 1 laiva ar dzinēju un eholotu, 1 drons ar komplektāciju, 1
paaugstināšana Jelgavas novada
nakts redzamības monoklis un 1 termokamera.
teritorijas publiskajās ūdenstilpnēs
Motorlaivas ar jūras spējas kategoriju C
un tās aprīkojuma iegāde zivju resursu
aizsardzībai
Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju
resursu aizsardzībai

Iegādāta 1 laiva, 1 laivas dzinējs ar degvielas sistēmu, 1 gaitas uguņu un zilas
bākuguns komplekts, 1 skaņas signālierīču komplekts, 1 eholote un 1 piekabe
laivas transportēšanai.
Iegādāta 1 termālā kamera, 1 nakts redzamības kamera, 3 binokļi, 1 ķermeņa
kamera, 1 multikoptera pults un 1 videokamera ar aprīkojumu.

Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju
resursu aizsardzības pasākumiem
Iegādāts 1 tālskatis, 5 novērošanas kameras un 1 termokamera.
Kokneses novada ūdenstilpnēs
Zivju resursu aizsardzība Krustpils
novada ūdenstilpēs 2019. gadā

Ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība
Kuldīgas novadā
Ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība
Kuldīgas novadā
Ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzība
Kuldīgas novadā

Iegādāta 1 pārvietojamā videonovērošanas iekārta, 1 binoklis un 1kvadricikls.

91 22,00

1 89 49,44

1 53 60,40
67 81,49

35 45,00

1 17 94,50

Iegādāts 1 drons.

10 52,10

Iegādāts 1 binoklis, 3 meža kameras un 2 meža videokameras.

18 66,90

Iegādāts 1 benzīna motors laivai.

24 21,00
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3.29.

3.30.

3.31.
3.32.
3.33.

Lielvādes novada
pašvaldība
Liepājas pilsētas
pašvaldības iestāde
"Liepājas pilsētas
pašvaldības
administrācija"
Limbažu novada
pašvaldība
Limbažu novada
pašvaldība
Limbažu novada
pašvaldība

3.34.

Līvānu novada dome

3.35.

Madonas novada
pašvaldība

3.36.

Pārgaujas novada
pašvaldība

3.37.

Pļaviņu novada dome

3.38.

3.39.

Kvadracikla un termālā binokļa iegāde
Zivju resursu aizsardzībai
Zivju resursu aizsardzības pasākumu
nodrošināšana Liepājas pilsētas
ūdenstilpēs
Zivju resursu aizsardzība Limbažu novada
ezeros
Zivju resursu aizsardzība Limbažu
Lielezerā un Limbažu Dūņezerā
Zivju resursu aizsardzība Limbažu novada
ezeros
Aprīkojuma iegāde zivju resursu
kontroles un aizsardzības pasākumu
nodrošināšanai Līvānu novadā
Aprīkojuma iegāde zivju resursu
aizsardzības pasākumu nodrošināšanai
Madonas novadā
Termokameras iegāde zivju resursu
aizsardzībai Pārgaujas novada
ūdenstilpēs

Iegādāts 1 kvadricikls un 1 termālais binoklis.

1 12 50,00

Iegādāts 1 kvadricikls, 1 piekabe laivas transportēšanai un 4 meža kameras.

1 06 93,00

Iegādāti 3 binokļi un 1 eholote.
Iegādātas 2 grozāmas IP kameras un 1 stacionāra IP kamera.

17 00,00
1 07 56,90

Iegādāti 3 ūdenī peldoši binokļi un 1 eholote.

51 78,98

Iegādāta 1 eholote un 1 drons.

57 45,78

iegādātas 5 medību kameras, 1 prožektors un 1 rokas vinča.

15 95,00

Iegādāta 1 termokamera.

24 84,00

Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Iegādāts 1 drons.
Pļaviņu novada publiskajās ūdenstilpnēs

34 70,00

Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju
resursu aizsardzības un pārvaldības
Iegādāts 1 portatīvais dators ar skārienjūtīgu ekrānu, 4 meža kameras un 1 rokas
Pļaviņu novada dome
pasākumu nodrošināšanai Pļaviņu
GPS.
novadā.
Reģionālā pašvaldības
Laivas motora iegāde Zivju resursu
Iegādāts 1 laivas dzinējs.
policija
aizsardzībai
Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju
Iegādātas 2 GPS (globālā pozicionēšanas sistēma) ierīces, 1 spoguļkamera un 1
resursu aizsardzības pasākumiem
portatīvais dators.
Riebiņu novada ūdenstilpnēs

3.40.

Riebiņu novada dome

3.41.

Sniega motocikla un meža kameru iegāde
zivju resursu kontroles un aizsardzības
Riebiņu novada dome
pasākumu efektivitātes
Iegādāts 1 sniega motocikls un 6 meža kameras.
paaugstināšana Riebiņu novada
ūdenstilpnēs
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26 99,36

35 00,00

20 61,01

1 18 00,00

Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju Iegādāta 1 piepūšamā laiva, 1 laivas motors, 4 meža kameras, 1 dziļā cikla izlādes
resursu aizsardzības uzlabošanai
baterija elektromotora un prožektora darbināšanai, 1 eholote, 1 drons, 1 binoklis,
Rundāles novada ūdenstilpēs
2 GoPro kameras un 1 prožektors.

3.42.

Rundāles novada dome

3.43.

Salacgrīvas novada
dome

Zivju resursu aizsardzība Salacas upē

Iegādāta un uzstādīta 1 videonovērošanas sistēma. Iegādāti 9 LED lukturi, 5 binokļi
un 2 GoPro kameras.

43 68,11

3.44.

Smiltenes novada dome

Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Smiltenes novadā 2019.gadā

Iegādāts 1 drons.

37 99,41

3.45.

Rīgas pilsētas
pašvaldība Rīgas
pašvaldības policija

3.46.

Ventspils novada
pašvaldība

3.47.

Ventspils novada
pašvaldība

Alumīnija laivas un tehniskā aprīkojuma
Iegādāta 1 alumīnija laiva, 1 laivas dzinējs un 6 tālskati.
iegāde
Zivju resursu aizsardzība, kontrole un
uzraudzība Ventspils novada publiskajās
ūdenstilpēs - 2019
Marķēšanas sistēmas ieviešana zivju
resursu aizsardzībai, kontrolei un
uzraudzībai Ventspils novada publiskajās
ūdenstilpēs

95 89,80

1 43 74,40

Iegādāts 1 radars, 1 eholote, 3 rācijas, 1 digitālā spoguļkamera, 1 bagāžas kaste
kvadriciklam, 1 nakts redzamības brilles, 1 laivas dzinējs, 3 novērošanas kameras
un 1 piekabe laivas transportēšanai.
Iegādāti 2 planšetdatori.

1 54 38,11

5 55,20
KOPĀ PASĀKUMĀ:

41 55 08,95

Piezīme:** Atsevišķu iemeslu dēļ netika realizēts Zivju fonda padomes apstiprinātais projekts: Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ikšķiles novada teritorijā.

4. Pasākums „Sabiedrības informēšanas pasākumi par zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un
aizsardzību” ***
4.1.

4.2.

Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais
institūts "BIOR"
Bauskas novada
pašvaldības iestāde
"Bauskas Kultūras
centrs"

Latvijas ihtiofaunas ekspozīcijas
papildināšana

Informatīvi izglītojošs masu pasākums
"Vimbu svētki" Bauskā.

4.3.

Burtnieku novada
pašvaldība

Ekspozīcijas "Burtnieka ezera zivis"
izveide

4.4.

Daugavpils novada
dome

Sabiedrības informēšanas pasākumu
nodrošināšana Vīragnas ezera zivju
resursu aizsardzībai

Papildināta Latvijas ihtiofaunai raksturīgo zivju mulāžu ekspozīcija, lai uzskatāmi
informētu sabiedrību par zivju sugām, to ekoloģiju un pētījumiem Baltijas jūrā un
iekšējos ūdeņos, sniedzot iespēju uzskatāmi parādīt zivis to dabiskajos izmēros ar
sugām raksturīgajām pazīmēm.
Noorganizēts pasākums "Vimbu svētki" Bauskā, kas pulcēja gandrīz 4000
apmeklētāju. Sabiedrība informēta par zivju aizsardzības pasākumiem, zivju
resursu ilgtspējīgu izmantošanu un rekreāciju dabā. Labas gribas makšķerēšanas
sacensībās piedalījās vairāk nekā 100 makšķernieku.
Izgatavotas divas vitrīnas, kurās izvietotas 10 biežāk sastopamo zivju sugu
mulāžas. Tāpat izgatavota Burtnieka ezera magnētiska karte, kas papildināta ar
piestiprināmiem nozīmīgāko vietu fotoattēliem.
Izgatavoti 5 informatīvie stendi ar vispārīgajiem makšķerēšanas un licencētās
makšķerēšanas noteikumiem un aizliegumiem Vīragnas ezerā. Stendi uzstādīti
Vīragnas ezera krastā, Daugavpils novada, Višķu un Dubnas pagastos
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1 02 57,15

1 16 15,75

1 07 20,00

24 65,02

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Daugavpils pilsētas
pašvaldības iestāde
"Komunālās
saimniecības pārvalde"

Limbažu novada
pašvaldība

Sabiedrības informēšanas pasākumu
nodrošināšana Daugavpils pilsētas
pašvaldības Lielā Stropu ezera zivju
resursu aizsardzībai un makšķerēšanas
popularizēšanai

Izgatavoti un Lielā Stropu ezera krastā uzstādīti pieci lielformāta stendi, lai
informētu sabiedrību par pareizu makšķerēšanu un pašvaldības noteikumiem
licencētai makšķerēšanai Lielajā Stropu ezerā, kā arī šajā ezerā sastopamajām
dabas vērtībām un ezera ekoloģisko stāvokli.

Īstenots pasākumu kopums, kurā, izdodot informatīvus bukletus un izveidojot divu
Informatīvo pasākumu kopums
veidu informatīvus stendus, sniegta viegli uzskatāma informācija par specifiskiem
“Makšķernieku, zvejnieku un sabiedrības jautājumiem: zivju barības tīklu, ūdenstilpju eitrofikāciju, lauksaimniecības,
loma zivsaimniecībā”
iedzīvotāju, makšķernieku un zvejnieku ietekmi uz zivsaimniecību, kā arī
makšķerēšanas, vēžošanas un zvejniecības noteikumu ievērošanu.

Veikta 7 informatīvu izdevumu sagatavošana un izplatīšana 4000 drukātos
eksemplāros un kā pielikums ap 30 laikraksta “Auseklis” abonētajām e-versijām.
Limbažu novada
Sabiedrība informēta par ūdenstilpju eitrofikāciju, lauksaimniecības ietekmi uz
Zini, sargā un copē!
pašvaldība
zivsaimniecību, zivju sugu populācijas izpēti un jaunu sugu ieviešanas pieredzi,
LAD atbalstīto ūdenstilpju apsaimniekotāju projektiem, vietējām zivju audzētavām
u.c. Izdevumi ievietoti arī interneta portālā www.auseklis.lv.
Izgatavoti 3000 bukleti un 3000 informācijas lapiņas (flajeri). Bukletos publicēti
licencētās makšķerēšanas nolikuma svarīgākie punkti un licenču cenas, kartē
Bukletu un flajeru "Makšķerēšanas
norādīti ezeri, kuros notiek licencētā makšķerēšana, atzīmēti tuvākie tūrisma
Riebiņu novada dome iespējas Riebiņu novadā" maketēšana un apskates objekti un aktivitātes u.c. Informācijas lapiņās iekļauta informācija par
izdošana
makšķerēšanu un Riebiņu novada ezeros mītošajām zivju sugām, attēlotas 15
populārākās zivis, to nosaukumi tulkoti vēl 4 valodās, kā arī kartē norādītas
makšķerēšanas vietas.
Plaša sabiedrība Salacgrīvā iepazīstināta ar Latvijas piekrastes apkaimju
Iekļaujoši izglītojošs masu pasākums tradicionālo pārtikas un vietējā biznesa izejvielu reņģi, informēta par zivju
Salacgrīvas novada
"Ceturtais reņģēdāju festivāls"
resursu, vispirms reņģes, saudzējošu un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī tās
dome
Salacgrīvā.
nozīmes veicināšanu reģionālās uzņēmējdarbības attīstībā un reņģes izmantošanu
pārtikā.
Izveidotas divas publikācijas laikrakstā "Rīgas Apriņķa Avīze" un divas publikācijas
Biedrība "Analītiskās
portālā aprinkis.lv. Publikācijas informēja plašāku sabiedrību par pasākumiem
žurnālistikas darbnīca
Sargājam zivis!
Pierīgas ūdenstilpņu un Rīgas jūras līča zivju racionālai un saudzīgai izmantošanai,
6K"
atražošanai un aizsardzības nodrošināšanai.
Sadarbībā ar "Jāņa Lapsas piemiņas biedrību" uzklausīti 10 zvejniecības veterānu
Biedrība "Bibliokuģis Grāmatas "Vidzemes jūrmalnieku stāsti" atmiņu stāsti, atšifrēti audio ieraksti un šie stāstījumi sagatavoti publicēšanai.
Krišjānis Valdemārs"" (No Daugavgrīvas līdz Ainažiem) izdošana Izdota grāmata "Vidzemes jūrmalnieku stāsti (No Daugavgrīvas līdz Ainažiem)"
1000 eksemplāros.
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23 52,32

46 41,60

44 09,91

17 79,00

80 60,00

51 23,38

88 61,16

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

Biedrība "Bibliokuģis
Krišjānis Valdemārs""

Izdota grāmata "Piemares zveji uzvelk buras" 1000 eksemplāros. Grāmatā
Grāmatas "Piemares zveji uzvelk buras" apkopotas Liepājas muzeja darbinieka vēsturnieka J.Kriķa lekcijas par zvejnieku
izdošana
biedrībām un kooperatīviem Dienvidkurzemē laika posmā no 1900.līdz
1940.gadam, zvejas rīku izgatavošanu, zivju apstrādi, noieta tirgiem.

51 90,75

Biedrība "Červonka"

Izveidotas 7 plašas publikācijas laikrakstā "Latgales Laiks" (latviešu un krievu
Publiskie ūdeņi - mūsu kopējā vērtība un valodā, viena numura aptuvenā tirāža 4820 eks.) un internetā ar fotogrāfijām par
atbildība
publiskajiem ūdeņiem Daugavpils novadā saistībā ar makšķerēšanu, zveju, ūdeņu
apsaimniekošanu un labās prakses piemēriem.

26 29,83

Biedrība "Darīsim paši"

Pazīsti, atbalsti, sargā!

Biedrība "Latvijas
Televīzijas raidījums "Makšķerēšanas
makšķerēšanas sporta
noslēpumi"TV kanālā RE TV
federācija"
Biedrība "Latvijas
Valdis Brauns. Sienas kalendārs par
mutvārdu vēstures
Latvijas zvejnieku, jūras un iekšējo ūdeņu
pētnieku asociācija
tēmu 2020-21
"Dzīvesstāsts"

Liepājas 15.vidusskolas
atbalsta biedrība

Liepājas 15.vidusskolas
atbalsta biedrība

Nodrošināta 10 informatīvi izglītojošu izdevumu (ielikumu) "Pazīsti, atbalsti,
sargā!" laikraksta "Kurzemnieks" pielikumā, kas informē sabiedrību par zivju
resursu saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību Kuldīgas, Alsungas un
Skrundas novados, kā arī speciāli izveidota sadaļa www.kurzemnieks.lv, kurā
izvietots paplašināts materiāls.
Sagatavoti un ar Zivju fonda atbalstu TV kanālā RE: TV parādīti 20 oriģinālraidījumi
par makšķerēšanas tēmu (pavisam 26 raidījumi) ar raidījumu videoierakstiem;
raidījumu arhīvs izvietots interneta portālā.

2 50 00,00

Izdots lielformāta sienas kalendārs 2020. - 2021.gadam par Latvijas zvejnieku,
jūras un iekšējo ūdeņu tēmu 500 eksemplāros, kas ilustrēts ar 26 mākslinieciskām
V.Brauna melnbaltajām fotogrāfijām.

45 05,00

Sarīkota mācību nometne "Zivsaimniecības perspektīvas Baltijas jūras vides
izmaiņu kontekstā" Papē no 2019.gada 8. līdz 12.jūlijam. Teorētiskās un praktiskās
Sarptautiskā jauniešu vasaras nometne
nodarbībās nometnes ietvaros jaunieši izglītoti par Baltijas jūras ekosistēmas
"Zivsaimniecības perspektīvas Baltijas
darbības pamatprincipiem, iepazinušies ar jaunākajiem pētījumiem un atziņām par
jūras vides izmaiņu kontekstā"
ūdeņu eitrofikāciju, bīstamām vielām un bioloģisko daudzveidību, kā arī jūrai
raksturīgajām zivju sugām un to ietekmi uz citiem jūras iemītniekiem.
Starptautiskā jauniešu konference
"Zivsaimniecībai ir piemērota tikai
veselīga Baltijas jūras vide!"

52 22,96

Sarīkota piecu dienu konference Pāvilostā 14 - 17 gadus veciem Latvijas (Liepājas
reģions) un Lietuvas (Šauļi) jauniešiem. Konferencē tika akcentēta ūdeņu
eitrofikācija, bīstamo vielu piesārņojums, nesekmīga bioloģiskās daudzveidības
saglabāšana, videi nedraudzīga jūrlietu problemātika Baltijas jūrā, kā arī meklēts
risinājums situācijas uzlabošanai.
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77 11,31

70 88,70

4.19.

Biedrība "Mediju
darbnīca"

4.20.

Biedrība "Sporta
makšķerēšanai"

"Zivis starp diviem krastiem"

Izveidoti vienpadsmit 22-24 minūšu gari radioraidījumi par zivju resursu
aizsardzību, izpēti un papildināšanu Latgales reģionā, kā arī akvakultūru un
makšķerēšanu. Radioraidījumi izplatīti kanālos “Divu krastu radio” (90,1 fm
Daugavpils, 96,9 fm Jēkabpils; radio “EF-EI” (91,4 fm Rēzekne). Raidījumi arhivēti
un izvietoti interneta portālos www.rezekneszinas.lv un www.daugavpilszinas.lv

Nofilmēti sešpadsmit 26-51 minūtes gari raidījumi-īsfilmas "Copes garša" par
Informatīvi izglītojošs raidījums - īsfilma makšķerēšanas vidi, noteikumiem, sacensībām un kultūru Latvijā, kā arī rādīti labi
"Copes garša" internetā un Dom TV ārvalstu piemēri. Raidījumi-īsfilmas publicētas DomTV interneta televīzijā, "Copes
garša" Youtube, Facebook un Instagram kanālos, copeslietas.lv portālā.

Pilnveidota tīmekļvietne www.usmasezers.lv un izgatavots informatīvs materiāls
Mājas lapas www.usmasezers.lv
makšķerniekiem ar nolūku informēt un izglītot sabiedrību par licencētās
4.21. Biedrība "Usmas krasts" papildināšana un informatīvu materiālu makšķerēšanas noteikumiem, atļautajiem zvejas, makšķerēšanas rīkiem, par
makšķerniekiem izgatavošana.
licenču iegādes vietām, licenču atgriešanas nepieciešamību, kā arī tīmekļvietnē
izvietots biedrības izstrādātais nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā.
Sagatavoti un RE: TV parādīti 12 TV cikla oriģinālraidījumi „Makšķerē ar Olti”
(latviešu un krievu valodā; viena sižeta garums 20 minūtes), lai skaidrotu
Informatīvi - izglītojošu TV raidījumu
4.22.
Biedrība "Zivju gani"
sabiedrībai pie ūdeņiem notiekošo un valsts īstenoto politiku attiecībā uz
"Makšķerē ar Olti" izveide
ūdenstilpēm. Raidījumu arhīvs izvietots interneta portālā nomad.lv un
youtube.com "Re: TV" kanālā.
KOPĀ PASĀKUMĀ:
Piezīme:*** Dažādu iemeslu dēļ netika realizēti šādi Zivju fonda padomes apstiprināti sabiedrības informēšanas projekti:
1) Sabiedrības informēšanas semināri par zivju resursu racionālu un saudzīgu izmantošanu (biedrība "Sporta makšķerēšanai");
2) Mobilās aplikācijas "Makšķerēšanas iespējas Riebiņu novada Rušonas pagastā" izstrāde.

1 21 88,00

2 16 00,00

11 28,68

2 49 79,62

18 75 30,14

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

5.1.

5.2.

Zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta Iekšējo ūdeņu
un zivju atražošanas nodaļas pētnieka dalība simpozijā "Food Safety and
Conservation in Inland Fisheries and Aquaculture", Vācijā. Iegūtās zināšanas
palīdzēs risināt problēmas, kas saistītas ar upju tīrīšanu, zivju dzīvotņu
atjaunošanu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu un diadromo zivju sugu
aizsardzību.
Pārtikas drošības,
Zinātniskā institūta "BIOR" pārstāves Zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta Iekšējo ūdeņu
dzīvnieku veselības un
dalība kursos "Genetics in support of un zivju atražošanas nodaļas zinātniskās asistentes dalība kursos „Genetics in
vides zinātniskais
fisheries and aquaculture management", support of fisheries and aquaculture management” Portugālē. Apgūtas teorētiskas
institūts "BIOR"
Portugālē
zināšanas par metodēm, strādājot laboratorijā ar zivju populāciju ģenētiku.
Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais
institūts "BIOR"

Zinātniskā institūta "BIOR" pārstāvja
dalība simpozijā "Food Safety and
Conservation in Inland Fisheries and
Aquaculture", Vācijā, Drēzdenē
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9 80,00

14 61,31

5.3.

Biedrība "Latvijas
makšķerēšanas sporta
federācija" (LMSF)

5.4.

Biedrība "Latvijas
makšķerēšanas sporta
federācija" (LMSF)

5.5.

Biedrība "Sporta
makšķerēšanai"

Latvijas izlases komandas līdzdalība
2019.gada pasaules meistarsacīkstēs
spiningošanā no krasta Francijā

Atbalstīta Latvijas izlases komandas dalība 2019.gada pasaules meistarsacīkstēs
spiningošanā no krasta Francijā, kurā Latvija 19. valstu komandu konkurencē
izcīnīja 16. vietu.

Latvijas makšķernieku organizāciju
LMSF prezidenta piedalīšanās Starptautiskās makšķerēšanas sporta konfederācijas
interešu pārstāvniecība CIPS 2019.gada
(CIPS) gadskārtējā kongresā Kazahstānā.
kongresā Kazahstānā
Ārvalstu prakses pielietojums uzlabojot Apmeklētas augsta līmeņa sacensības foreļu spiningošanā dīķos Krievijā un
"noķer un atlaid" principa ievērošanu Lietuvā. Apgūta "noķer un atlaid" principa ievērošana makšķerēšanas sporta
foreļu spiningošanā dīķos
disciplīnā foreļu spiningošanā dīķos.
KOPĀ PASĀKUMĀ:

63 89,20

6 50,00

36 51,74
1 31 32,25

6. Pasākums „Atbalsta maksājumi par pašvaldību un Valsts vides dienesta pilnvaroto personu iesaistīšanu zvejas un makšķerēšanas kontroles
darbību nodrošināšanā” (maksājumu pieteikumiem par 2018.gadu)

Nr.

Atbalsta saņēmējs

6.1.
6.2.

Riebiņu novada dome
Valsts vides dienests

Valsts kasē ieņemtā faktiskā summa
par pašvaldību vai VVD pilnvaroto 40% no Valsts kasē ieņemtās faktiskās summas par pašvaldību vai VVD
personu patstāvīgi atklātajiem zivju
pilnvaroto personu patstāvīgi atklātajiem zivju ieguvi regulējošo
ieguvi regulējošo normatīvo aktu
normatīvo aktu pārkāpumiem, EUR
pārkāpumiem, EUR
3 80,00
29 10,05

1 52,00
13 69,60
KOPĀ PASĀKUMĀ:

No Zivju
fonda
līdzekļiem
izlietotā
summa, EUR
1 52,00
11 64,02
13 16,02

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:
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1 24 12,82
90 31 56,52

