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Zivju fonds 
 

Zivju fonds ir izveidots saskaņā ar Zvejniecības likuma 27., 28. un 
29.pantu. Zivju fonds ir valsts budžetā kārtējam gadam Zemkopības ministrijas 
apakšprogrammai "Zivju fonds" piešķirtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, 
kā arī fizisko un juridisko (arī ārvalstu) personu ziedojumi un dāvinājumi.  

Zivju fonda mērķis ir nodrošināt līdzekļus tādu zinātnisko pētījumu 
finansēšanai, kuri saistīti ar zivju resursu izpēti, piesārņojuma un dažādas 
saimnieciskās darbības ietekmi uz zivju resursiem, kā arī līdzekļus zivju 
atražošanas un aizsardzības pasākumiem. 

Zivju fonda veidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību nosaka 
Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumi Nr.388 „Zivju fonda 
nolikums”.  

Kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu zivsaimniecības attīstībai no Zivju 
fonda finanšu līdzekļiem nosaka no jauna izstrādātie Ministru kabineta 
2010.gada 2.marta noteikumi Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu 
zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”. Noteikumu 
izstrādē pamatā ņemti vērā visi Valsts kontroles 2009.gada Zivju fonda un citu 
Zemkopības ministrijas un Vides ministrijas pārziņā esošo fondu izvērtēšanas 
gaitā sniegtie ieteikumi, kuri attiecās uz Zivju fonda darbību. 

Par Zivju fonda iedalītās dotācijas līdzekļu izlietojumu lemj ar 
Zemkopības ministra 2010.gada 4.marta rīkojumu Nr.51 „Par Zivju Fonda 
padomes sastāvu” apstiprināta starpministriju Zivju fonda padome, kas ietver 
arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Zivju fondam nav izveidota un nav 
paredzēta nekāda apmaksāta administratīvā struktūra. Zivju fonda sekretariāta 
funkcijas veic Zemkopības ministrija. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 19.oktobra rīkojumu Nr.714 „Par 
Pārtikas un veterinārā dienesta un valsts aģentūras “Latvijas Zivju resursu 
aģentūra” reorganizāciju un valsts zinātniskā institūta “Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” izveidi” Zivju fonda līdzekļu 
administrēšanas funkcijas no 2010.gada 1.janvāra veic Lauku atbalsta dienests. 

Zivju fonda ieņēmumu daļu veido šādi valsts pamatbudžeta ieņēmumos 
ieskaitāmie mērķa maksājumi, kurus 2009.gadā Ls 858 772 kopsummā 
sastādīja: 

1) ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem 
zaudējumiem - Ls 263 917; 

2) naudas sodi par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem - Ls 88 548; 
3) ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas 

– 2009.gadā ieņēmumu nebija; 
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4) ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību 
rūpnieciskas izmantošanas (licences) - Ls 234 754; 

5) ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību 
nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes) - Ls 271 553. 

 
Zivju fonda finanšu līdzekļus, balstoties uz Ministru kabineta 2010.gada 

12.janvāra noteikumiem Nr.29 „Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 
19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums"”, no 2010.gada izlieto 
šādiem pasākumiem:  

- zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu 
sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto 
programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma 
saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma;  

- zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un 
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, 
kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā;  

- zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai 
pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot 
attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus);  

- sabiedrības informēšanas pasākumiem par zivju resursu pētījumiem, to 
racionālu un saudzīgu izmantošanu, atražošanu un aizsardzību, tai skaitā 
publicistikas izdevumiem, mācību vai uzziņu literatūrai, informatīvi 
izglītojošiem televīzijas raidījumiem vai radioraidījumiem;  

- dalībai starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās saistībā ar 
zivju resursu pētījumiem, to racionālu un saudzīgu izmantošanu, 
atražošanu un aizsardzību, izņemot atbalstu profesionālajai apmācībai, 
partnerattiecībām, sadarbībai un pieredzes apmaiņai, kas tiek finansēta 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un 
Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, 
sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai;  

- stihisko nelaimju vai avāriju seku likvidācijai, kuras nodarījušas 
zaudējumus zivju mazuļiem, kas audzēti, lai īstenotu Zivju resursu 
atražošanas valsts programmu;  

Ievērojot jau iepriekš pieminētos grozījumus Zivju fonda nolikumā, sākot no 
2010.gada projektus izskatīšanai Zivju fonda padomē var iesniegt:  

- valsts iestāde, pašvaldība vai cita atvasināta publiska persona; 

- saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu reģistrēta biedrība, kuras 
darbības mērķi saistīti ar zivju resursu izmantošanu un aizsardzību (tikai 
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sabiedrības informēšanas pasākumam un pasākumam dalībai 
starptautiskos pasākumos, konferencēs un apmācībās). 

Zemkopības ministrijas apakšprogrammai "Zivju fonds" 2010.gadā 
piešķirtā valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem ir 204 457 Ls 
(2009.gadā valsts budžeta dotācija bija 300 000 Ls). 

2010.gadā līdz 14.jūnijam Zivju fonda padome bija piešķīrusi 
finansējumu 28 iesniegtajiem projektiem 145 164 Ls apmērā. Turklāt līdz 
2010.gada 23.jūnijam ir izsludināta otrā projektu iesniegumu iesniegšanas kārta 
trim Zivju fonda pasākumiem par kopējo summu 52 000 Ls. 

Apkopojumu par Zivju fonda finansējuma saņēmējiem un tiem 
piešķirtajām summām 2009. un 2010.gadā skat. pielikumā Nr.1 un Nr.2 (datnes 
„Zivju fonda finansējuma saņēmēji 2009_gadā.xlsx” un „Zivju fonda 
finansējuma saņēmēji 2010_gadā.xlsx”). 

Jāņem vērā, ka Zivju fondam pēdējos gados iedalītā dotācija ir būtiski 
samazināta, neskatoties uz to, ka ikgadējo Zivju fonda dotāciju veidojošā 
ieņēmumu daļa ir ievērojami lielāka (skat. Tabulu Nr.1). 

Var atzīmēt, ka Zivju fonda mērķu īstenošanai, tai skaitā reģionu un 
pašvaldību līmenī ierosinātu projektu realizācijai 2005.gadā bija noteikta 
dotācija Ls 368 078 Ls, bet vēlāk katru gadu notika piešķirtās dotācijas 
samazinājums, kas sevišķi krasi izpaudās 2009. un 2010.gadā. 

 
Tabula Nr.1. Zivju fonda ieņēmumu un izdevumu daļa Zivju fonda dotācijas 

veidošanai sadalījumā pa gadiem (2005. – 2010.gads). 
  

Gads 

Valsts budžetā 
plānotie 

ieņēmumi Zivju 
fonda dotācijas 
veidošanai, Ls 

Ieņēmumi valsts 
budžetā Zivju 

fonda dotācijas 
veidošanai, Ls 

Valsts budžeta dotācija 
apakšprogrammai 
"Zivju fonds", Ls 

2005. 900 000 852 283 368 078 

2006. 900 000 840 040 361 652 

2007. 869 100 845 046 359 742 

2008. 869 100 850 560 353 265 

2009. 869 100 858 772 300 000 

2010. 869 100  204 457 

 
Līdz ar to ir svarīgi ņemt vērā, ka ieņēmumi valsts budžetā Zivju fonda 

dotācijas veidošanai vienmēr ir bijuši lielāki nekā Zivju fonda izdevumu daļa, 
kas norāda uz taupīgu un līdzsvarotu šo līdzekļu izmantošanu valsts budžetā. Ja 
tiktu veikts ar Zivju fondu saistītās valsts budžeta dotācijas tālāks 
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samazinājums, būtu loģiski un tiesiski pareizi samazināt vai atcelt arī 
attiecīgiem Zivju fonda ieņēmumiem paredzētos mērķa maksājumus valsts 
budžetā, jo tie vairs netiktu novirzīti un izmantoti atbilstoši veikto maksājumu 
mērķim.  

Papildus nepieciešams atzīmēt, ka, novērtējot Fonda ieguldījumu zivju 
atražošanā un aizsardzībā Latvijā, makšķernieki paši 2008.gadā ierosināja 
makšķerēšanas karšu maksas divkārtīgu paaugstināšanu, lai efektīvāk tiku 
nodrošināta Zivju fonda mērķu sasniegšana. Par 2009.gadā realizētajām 
makšķerēšanas gada un īstermiņa kartēm valsts pamatbudžetā Zivju fonda 
veidošanai tika kopā ieskaitīts 269 402 Ls. Tas nozīmē, ka tikai vieni paši 
ienākumi no  makšķerēšanas gada un īstermiņa karšu realizācijas 2009.gadā 
deva valsts budžetā lielākus ieņēmumus nekā Zivju fondam 2010.gadā piešķirtā 
dotācija (204 457 Ls). 

Savukārt makšķernieku un zvejnieku kopā veiktās iemaksas valsts 
budžetā (ap 506 tūkstoši latu) par makšķerēšanas un zvejas tiesību izmantošanu 
2009.gadā pārsniedza Zivju fondam piešķirtās dotācijas apjomu gandrīz 2,5 
reizes. 

Samazinot Zivju fonda izdevumus un atbilstoši tam samazinot vai atceļot 
arī normatīvajos aktos paredzētās iemaksas valsts budžetā Zivju fonda dotācijas 
ieņēmumu veidošanai gala rezultātā tiktu samazināti valsts budžeta ieņēmumi, 
kas ir ļoti būtisks arguments pašreizējā ierobežotā valsts budžeta apstākļos. 

Taču vēl sliktāk būtu tas, ka tiktu zaudēti papildus līdzekļi zivju resursu 
saglabāšanai un valsts publisko ūdeņu vērtīgo zivju sugu atražošanai situācijā, 
kad valsts budžetā nav pietiekamu līdzekļu šo funkciju pienācīgai 
nodrošināšanai. 

 

Zivju fonda finansētie projekti 2009.gadā 

 
Nr.
p.k. 

Saņēmējs Finansējuma mērķis Piešķirtais 
finansējums, 

Ls 
1. Aglonas pag.padome Zivju resursu atjaunošana Brižgaļa ezerā:500.00 LS 100 

tūkst.gab. līdaku kāpuri,1200.00 LS 10 tūkst.gab. 
zandartu mazuļi. 

1 700 

2. Alūksnes pils.dome Zivju resursu atjaunošana Alūksnes  ezerā- 20000 gab. 
zandartu mazuļi. 

2 400 

3. B/a "Bauskas mednieku 
makšķernieku biedrība" 

Vimbu nārstru vietu atjaunošana Lielupes baseinā 2.5 ha 
platībā, apauguma novākšanai, upes grunts irdināsanai, 
upes grunts pārvietošanai un reljefa pārveidošanai,upes 
krastu izlīdzināsanai un planēšanai,transporta 
pakalpojumiem 
 

4 000 
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4. B/a "Kāla ezera padome" Zivju resursu papildināšana Kāla ezerā. 4000 Ls-5 
tūkst.sīgu mazuļu ielaišana līdz 31.10.2009. 

4 000 

5. B/a "Kurzemes zvejnieku 
federācija" 

TV raidījumam "Latvji,brauciet jūriņā!", zvejniecības 
cikls "Aiziet jūriņā!". 

40 500 

6. B/a "Latvijas makšķerēšanas 
sporta federācija" 

16.-19.04.2009 dalība Starpt.makšķer.sporta 
konfederācijas CIPS 30.kongresā Drēzdenē. 

795 

6. B/a "Latvijas makšķerēšanas 
sporta federācija" 

06.03.-15.03.2010 dalība Starpt.makšķer.sporta 
konfederācijas CIPS 2010.g.pasaules meistarsacīkstes 
zemledus maksķērēšanā.Rhinelanderā, Viskonsinā 

7 400 

7. B/a "Latvijas makšķernieku 
asociācija" 

TV raidījumam "Ar makšķeri".SIA "Vides filmu 
studija" 

27 628 

7. B/a "Latvijas makšķernieku 
asociācija" 

TV orģinālraidījumu cikls "Zveja".SIA "Eiropa TV" 27 628 

8. B/a "Latvijas zvejnieku federācija" Grāmatas "Jūras zemē Latvijā" sagatavošana 8 010 
8. B/a "Latvijas zvejnieku federācija" Videofilmas "Latvijas nēģi" izveidošana 1 405 
9. B/a "Saukas Dabas Parka 

Biedrība" 
Zivju resursu papildināšana Saukas ezerā. 1210 Ls-250 
tūkst.līdaku kāpuri un 1210 Ls-10 tūkst.zandartu mazuļu 
ielaišana līdz 31.10.2009. 

2 420 

10. B-a "Liepājas ezeri" Zivju resursu atjaunošana Liepājas ezerā- 12 000 
gab.līdaku mazuļi. 

1 940 

11. B-as "Latvijas 
zivsaimn.asociācija" 

Dalības maksa Balt.jūras Reģion.padomdevēju padomē 176 

12. B-as "Latvijas 
zivsaimn.asociācija", 
"Kurzemes zvejnieku asociācija", 
"Latvijas zvejnieku federācija" 

Gadagrāmata "Latvijas zivsaimniecība 2009" 17 000 

13. Biedrība "Latvijas Makšķerēšanas 
asociācija" 

Grāmatas "25 labākās makšķerēšanas vietas Latvijā" 5 895 

14. Biedrība "Pirmā bērnu labdarības 
makšķerēšanas skola" 

Izglītības programma "Makšķerēšanas 
apmācība",vasaras nometnes "Lielā zive" organizēšana,  
17.00 Ls žurnāla "Copes lietas" abonēšana,  23.00 Ls 
žurnāla "Poplavok"abonēšana, 30.00 Ls grāmatu 
iegādei, 400.00 LS telpu un bāzes īre vasaras nometnes 
sarīkošanai, 1563 .00 LS transporta pakalpojumi 

933 

15. Brocēnu novada dome Brocēnu ezera zivsaimn.ekspluatāc.noteikumu izstrāde 642 
16. Cēsu raj.,Ineša pag.pad. Zivju resursu atjaunošana Ineša ezerā-20 000 

gab.zandartu mazuļi. 
2 440 

17. Cēsu raj.,Līgatnes pag.pad. Zivju resursu atjaunošana Ratnieku ezerā-4000 
gab.zandartu mazuļi., 20 tūkst.gab. Līdaku kāpuri. 

581 

18. Cēsu rajona Raiskuma pagasta 
padome 

Zivju resursu atjaunošana Raiskuma un Auciema 
ezeros:175.00 LS 35 tūkst.gab. līdaku kāpuri, 840.00 LS 
7 tūkst.gab. zandartu mazuļi ielaišanai Raiskuma ezerā.                                                    
624.00 LS 125 tūkst.gab. līdaku kāpuri Rustēga ezerā, 
100.00 LS 20 tūkst.gab. līdaku kāpuri Auciema ezerā. 

1 739 

19. Cēsu rajona Straupes pagasta 
padome 

Zivju resursu atjaunošana Sāruma un Riebiņa ezeros: 
425.00 LS 85 tūkst.gab. līdaku kāpuri, 1801.00 LS 15 
tūkst.gab.zandartu mazuļi. 

2 416 

20. Daugavpils raj.,Višķu pag.pad. Zivju resursu atjaunošana Višķu un Luknas ezeros- 10 
000 gab.līdaku mazuļi. 

2 178 

21. Daugavpils rajona Medumu 
pag.padome 

Zivju resursu atjaunošana Medumu ezerā 250 
tūkst.gab.zandartu mazuļi. 

2 722 

22. Daugavpils rajona Sventes 
pag.padome 

Zivju resursu atjaunošana Sventes ezerā 30 
tūkst.gab.zandartu mazuļi. 

2 765 

23. Dobeles raj., Bikstu pag.pad. Zivju resursu atjaunošana Zebrus ezerā- 100 1 179 
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tūkst.gab.līdaku kāpuri,5000 gab. zandartu mazuļi. 
24. Dobeles raj., Lielauces pag.pad. Zivju resursu atjaunošana Lielauces ezerā- 92.5 

tūkst.gab.līdaku kāpuri. 
420 

25. Jēkabpils pils.dome Zivju resursu atjaunošana Radžu ūdenskrātuvē-4 000 
gab.zandartu,3750 gab.plaužu mazuļi. 

3 050 

26. Kokneses pag.pad. 1500 gab.mākslīgo nārsta ligzdu ievietošana Pļaviņu 
HES,t.sk.bērnu semināra organizēšana. 

1 513 

27. Krāslavas raj.,"Augšdubna" Zivju resursu atjaunošana Drīdža,Lejas ezeros un 
Ežezerā:    662.00 Ls 150 tūkst.gab. līdaku kāpuri, 
1104.00 LS 250 tūkst.gab. līdaku kāpuri,       376.00 LS 
85 tūkst.gab. līdaku kāpuri 

2 142 

28. Krāslavas raj.,Asūnes pag.padome Zivju resursu atjaunošana Dagdas ezerā 25 
tūkst.gab.zandartu mazuļi. 

2 940 

29. Kubulu pag.padome Zivju resursu atjaunošana Balvu ezerā-8000 gab. 
zandartu mazuļi. 

968 

29. Kubulu pag.padome Zivju resursu atjaunošana Pērkonu ezerā-50 tūkst.gab. 
līdaku kāpuru, 10 000 gab.zandartu mazuļi. 

1 483 

30. Ķeguma novada dome Zivju resursu atjaunošana Ogres upes baseinā:50 
tūkst.gab.zandartu mazuļi. 

5 000 

31. Liepājas raj.,Durbes novada dome Zivju resursu atjaunošana Durbes ezerā- 12 000 
gab.līdaku mazuļi. 

1 050 

32. Liepājas raj.,Nīcas novada dome Zivju resursu atjaunošana Bārtas upē- 1.milj. vēdzeļu 
kāpuri,4000 gab. Taimiņi, 4 000 gab.vēdzeļu mazuļi. 
Vēdzeļu vaislas materiāla sagāde. 

4 420 

33. Līksnas pagasta dome Kāša ezera zivsaimn.ekspluatāc.noteikumu izstrāde 779 
34. Limbažu pagasts Zivju resursu atjaunošana Lādes ezerā: 24 tūkst.gab. 

zandartu mazuļi. 
2 880 

35. Limbažu rajona Lēdurgas pagasts Zivju resursu atjaunošana Aijažu ezerā:750.00 LS 150 
tūkst.gab. līdaku kāpuri, 1800.00 LS 15 tūkst.gab. 
zandartu mazuļi. 

2 550 

35. Limbažu rajona Lēdurgas pagasts Zivju resursu atjaunošana Aģes ezerā:1 tūkst.gab. 
Vienvasaras līdaku mazuļi. 

450 

36. Limbažu rajona Umurgas pagasts Zivju resursu atjaunošana Augstrozes ezerā:750.00 LS 
150 tūkst.gab. līdaku kāpuri, 840.00 LS 7 tūkst.gab. 
zandartu mazuļi. 

1 590 

37. Limbažu rajona Viļķenes 
pag.padome 

Zivju resursu atjaunošana Āsteres ezerā: 10 tūkst.gab. 
zandartu mazuļi. 

1 200 

38. LU aģentūra "LU Bioloģijas 
institūts" 

Projekts "Jūraskraukļa kaitējums Latvijas 
zivsaimniecībai" 

6 561 

39. Ludzas rajona Cirmas pag.padome Zivju resursu atjaunošana Cirmas ezerā 20 
tūkst.gab.zandartu mazuļi. 

2 400 

40. Madonas raj.,Aronas pag.pad. Zivju resursu atjaunošana Lielais līderis ezerā-10000 
gab.zandartu mazuļi., 100 tūkst.gab. Līdaku kāpuri. 

1 700 

41. Makšķerēšanas kartes 120 000 gab.makšķerēšanas karšu iespiešana. 5 000 
42. Mālpils Makšker b-a "Mālpils 

zivīm" 
Zivju resursu atjaunošana Mergupē-10 000 gab.alatu 
mazuļi. 

2 420 

43. Ogres raj.,Krapes pag.padome Ledus urbja,ūdens sūkņa iegāde 964 
44. Ogres rajona Ikšķiles pag.padome Zivju resursu atjaunošana Daugavā:7.5 tūkst.gab. sīgu 

mazuļi. 
6 000 

45. Ogres rajona Lielvārdes 
pag.padome 

3000 gab.mākslīgo nārsta ligzdu ievietošana Ķeguma 
HES,t.sk.bērnu semināra organizēšana. 

1 513 

46. Ogres rajona Mazozolu 
pag.padome 

Zivju resursu atjaunošana Ogres upē:15 tūkst.gab. 
Vienvasaras foreļu mazuļi. 
 

2 124 
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47. Ogres rajona Meņģeles 
pag.padome 

Zivju resursu atjaunošana Ogres upē 10 tūkst.gab.alatu 
mazuļi. 

2 500 

48. Rēzeknes rajona Feimaņu pagasta 
padome 

Zivju resursu atjaunošana Feimaņu ezerā: 750.00 LS 
150 tūkst.gab. līdaku kāpuri, 1800.00 LS 15 
tūkst.gab.zandartu mazuļi. 

2 550 

49. Rojas novada dome 9.4 tūkst.gab.taimiņu smoltu ielaišana Rojas novada 
zivsaimn.ūdeņos 

2 000 

50. Salacgrīvas pils.ar l.t. 2900.00 Ls 2 gb.plastikātu laivu , 2400.00 Ls 2 gb. 
Piekabes laivu transportēšanas ; 1000.00 Ls laivas 
dzinēja , 250.00 Ls eholota ar GPS iegāde 

6 550 

51. Salnavas pagasta dome Nūmērnes ezera zivsaimn.ekspluatāc.noteikumu izstrāde 850 
52. Stalbes PP, ZS "Vecstārasti" Zivju resursu atjaunošana Ruckas ezerā-7 000 

gab.līdaku,4000 gab. zandartu mazuļi. 
1 755 

53. Talsu raj., Ģibuļu pag.pad. Zivju resursu atjaunošana Gulbju  ezerā- 25 
tūkst.gab.līdaku kāpuri. 

114 

54. Tukuma raj., Lapmežciema 
nov.dome 

Zivju resursu atjaunošana Kaņiera  ezerā- 200 
tūkst.gab.līdaku kāpuri. 

908 

55. VA Latvijas Zivju resursu 
aģentūra 

Vaislinieku iegāde 3 450 

56. Valmieras rajona Burtnieku 
novada padome 

Zivju resursu atjaunošana Burtnieku ezerā- 15000 gab. 
zandartu mazuļi. 

2 250 

56. Valmieras rajona Burtnieku 
novada padome 

Zivju resursu aizsardzības darba efektivitātes uzlabošana 
Burtnuieku ezerā. 

2 250 

56. Valmieras rajona Burtnieku 
novada padome 

Piepūšamā motorlaiva ar dzinēju 2 234 

57. Valmieras rajona Vaidavas 
pag.padome 

Zivju resursu atjaunošana Vaidavas ezerā: 15 tūkst.gab. 
līdaku mazuļi. 

382 

58. Valsts vides dienesta Jūras un 
iekšējo ūdeņu pārv. 

Nozvejas datu elektroniskās ziņošanas sistēmas 
izveidošana. 

12 000 

58. Valsts vides dienesta Jūras un 
iekšējo ūdeņu pārv. 

Nozvejas datu elektroniskās ziņošanas sistēmas 
izveidošana. 

1 310 

58. Valsts vides dienesta Jūras un 
iekšējo ūdeņu pārv. 

3108 Ls-12 gab.fotokameru,2506 Ls-14 
gab.videokameru,886 Ls -4 gab.GPS iegāde 

6 500 

58. Valsts vides dienesta Jūras un 
iekšējo ūdeņu pārv. 

150 Ls-1 gab.gumijas laivai,672 Ls-3gab.tālskatu,178 
Ls -3 gab.diktafonu iegādei 

1 000 

59. Atzinības raksti Dāvanu kartes 150 
60. Ēvalds Urtāns Komandējumu izdevumu kompensācija 182 
61. Gendrihs Šķesteris Komandējumu izdevumu kompensācija 181 
62. Valerijs Gabrāns Komandējumu izdevumu kompensācija 77 
63. Kancelejas preces Kancelejas preču iegāde 247 

  KOPĀ 2009.gadā: 281 048 
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Zivju fonda finansētie projekti 2010.gadā 

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

Nr.p.k. Iesniedzējs Projekta nosaukums 
Piešķirtais 

finansējums, 
Ls 

1. 
biedrība "Kurzemes Zvejnieku 
asociācija" 

„Raidījuma „Latvji brauciet jūriņā!” zvejniecības cikls 
„Aiziet jūriņā” 20 546 

2. 
biedrība „Latvijas makšķernieku 
apvienība” „Latvijas ūdeņi un daba” televīzijas projekts 32 505 

3. 

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

Gadagrāmatas „Latvijas zivsaimniecība – 2010” 
sagatavošanas un iespiešanas darbi 12 282 

    KOPĀ: 65 333 

Pasākums “Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” 

Nr.p.k. Iesniedzējs Projekta nosaukums 
Piešķirtais 

finansējums, 
Ls 

1. Viesītes novada pašvaldība 
“Zivju resursu papildināšana Viesītes novada Viesītes un 
Saukas ezeros” 2 909 

2. Alūksnes novada pašvaldība “Zivju resursu pavairošana Alūksnes ezerā” 2 600 

3. Durbes novada dome “Zivju resursu pavairošana Durbes ezerā” 4 500 

4. Krustpils novada pašvaldība “Zivju resursu pavairošana Krustpils novada ezeros” 7 400 

5. Bērzgales pagasta pārvalde “Zivju resursu pavairošana Meirānu ezerā” 6 389 

6. Višķu pagasta pārvalde “Līdaku resursu papildināšana Luknas ezerā” 2 180 

7. Auces novada pašvaldība 
“Zivju kr ājumu papildināšana Auces novada Lielauces 
ezerā” 806 

8. Ventspils novada pašvaldība “Zandarti – Puzes ezerā” 1 210 

9. Vecpiebalgas novada pašvaldība 
“Zivju resursu saglabāšana un pavairošana Vecpiebalgas 
novada ezeros” 4 400 

10. Lielvārdes novada pašvaldība 
“Alatu populācijas papildināšana Ogres upē Lielvārdes 
novada teritorijā” 7 500 

11. Dobeles novada pašvaldība 
“Dobeles novada Bikstu pagasta Zebrus ezera zivju 
krājumu papildināšana” 871 

12. Engures novada dome 
“Engures novada Lapmežciema pagasta Kaņiera ezera 
zivju krājumu atjaunošana un papildināšana” 1 742 

13. Stopiņu novada dome “Zivju resursu atjaunošana Ulbrokas ezerā” 875 

14. Talsu novada pašvaldība 
“Talsu novada Ģibuļu pagasta Gulbja ezera zivju krājumu 
papildināšana” 218 

15. 
LR Vides ministrijas Dabas 
aizsardzības pārvalde 

“Zivju resursu krājumu atjaunošana un papildināšana 
Dabas aizsardzības pārvaldes pārraudzībā esošajās īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju ūdenstilpēs” 4 223 

16. Pārgaujas novada pašvaldība “Zivju resursu krājumu papildināšana Ruckas ezerā” 5 560 

   KOPĀ: 53 384 
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Pasākums “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos 
zivsaimniecībā” 

Nr.p.k. Iesniedzējs Projekta nosaukums 
Piešķirtais 

finansējums, 
Ls 

1. Rēzeknes novada pašvaldība 
“Lubānas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu 
izstrāde” 1 334 

2. Madonas novada pašvaldība 

“K āla ezera apsekošana (kontrolzveja) un introducējamās 
zivju sugas un rezidento sugu barības nišu pārklāšanās 
izpēte” 2 783 

3. Ventspils novada pašvaldība “Ihtiofaunas izpēte Puzes ezerā” 399 

   KOPĀ: 4 516 
Pasākums “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes un pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu 

aizsardzība” 

Nr.p.k. Iesniedzējs Projekta nosaukums 
Piešķirtais 

finansējums, 
Ls 

1. Alūksnes novada pašvaldība 
“Al ūksnes novada publisko ūdenstilpju zivju resursu 
aizsardzība” 1 758 

2. Viesītes novada pašvaldība 

“Tehniskā aprīkojuma nodrošināšana zivju resursu 
aizsardzībai Viesītes novada Saukas ezerā un citās dabas 
parka esošajās ūdenstilpēs” 1 271 

3. Krāslavas novada dome 
“Materiāli tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu 
aizsardzības pasākumiem Krāslavas novadā” 2 940 

4. Ošupes pagasta pārvalde 
“Zivju resursu uzraudzības efektivitātes paaugstināšana 
Lubānas ezerā un pieguļošajās ūdenstilpēs” 1 479 

5. 
Valsts vides dienesta Jūras un 
iekšējo ūdeņu pārvalde 

“Elektronisko mērierīču ieviešana zvejas rīku linuma acs 
izmēra noteikšanā” 8 128 

6. Kuldīgas novada pašvaldība “Par drošu nārstu” 5 506 

   KOPĀ: 21 081 
Zivju fonda administratīvo izdevumu segšana un Zivju fonda 2009.gada projekta iesnieguma apmaksa 

Nr.p.k. Izdevumu tips Izdevumu raksturojums 
Izlietotais 

finansējums, 
Ls 

1.  Administratīvie izdevumi 
Zivju fonda pasākumu projektu iesniegumu iesniegšanas 
kārtu izsludināšana laikrakstā "Latvijas vēstnesis" 674 

2. 

2009.gadā neapmaksātā Zivju 
fonda projektu iesnieguma 
apmaksa 

Biedrības „Latvijas Zivsaimnieku asociācija” projekta 
pieteikums „Dalības maksa Baltijas jūras Reģionālajai 
padomdevēja padomei (BS RAC)” 176 

   KOPĀ: 850 

    PAVISAM KOP Ā LĪDZ 14.06.2010.: 145 164 

Detalizētāka informācija par fondu pieejama ZM mājas lapā 

ZM > Zivsaimniecība > Valsts atbalsts  http://www.zm.gov.lv/?sadala=1717 


