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LĒMUMS 
Smiltenē 

 

2022. gada 23. februārī  

 

                                               

Nr. 74 

                       (protokols Nr. 4,  24.§.) 

 

Par projekta iesnieguma „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 

2022.gadā”  sagatavošanu Zivju fondam  

 

2013. gadā tika izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Smiltenes novada 

Krogus ezeram, 2015. gadā -  Vidusezeram,  Bilskas, Blomes un  Tepera ezeram, savukārt, 

2016.gadā Lizdoles ezeram, kuros kā viens no veicamajiem pasākumiem noteikts zivju 

krājumu mākslīgā papildināšana. Projekta “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada 

ezeros 2022.gadā” mērķis ir palielināt un atjaunot zivju resursus sešos Smiltenes novada 

ezeros – Krogus, Vidusezeram, Bilskas, Blomes, Tepera un Lizdoles ezeram.  

          Pamatojoties uz 2010.gada 2.marta MK noteikumiem Nr. 215 "Noteikumi par valsts 

atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstītībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem", Zivju 

fonda izsludināto projektu konkursu pasākumā “Zivju resursu pavairošana un atražošana 

publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”, saskaņā ar Smiltenes novada attīstības 

programmas 2022.-2028. gada rīcības virzienu RV12 “Vide un dabas resursi” un uzdevumu 

U46 „Attīstīt publisko ūdeņu apsaimniekošanu”, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 3.punktu Zvejniecības likuma 5.pantā noteiktās funkcijas, ņemot vērā domes Finanšu 

jautājumu pastāvīgās komitejas atzinumu (protokols Nr.4), atklāti balsojot ar 8 balsīm "Par" 

(Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Jānis Āboliņš, Otārs 

Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

 Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Sagatavot un iesniegt Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestam projektu 

„Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2022.gadā” pasākumam „Zivju 

resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās 

zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību 

īpašumā” par kopējo summu 3036,00 EUR (trīs tūkstoši trīsdesmit seši eiro, 00 

centi). 

2. Ja Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienests apstiprina projektu „Zivju resursu 

pavairošana Smiltenes novada ezeros 2022.gadā” par kopējo summu 3036,00 (trīs 

tūkstoši trīsdesmit seši eiro, 00 centi) EUR,  Smiltenes novada pašvaldība nodrošina 

līdzfinansējumu 333,96 EUR (trīs simti trīsdesmit trīs eiro, 96 centus). Zivju fonda 

līdzfinansējums no projekta attiecināmajām izmaksām ir  2702,04 euro (divi tūkstoši 

septiņi simti divi euro, 4 centi). 

3. Atbildīgais par projekta iesnieguma dokumentācijas sagatavošanu - Attīstības un 

plānošanas nodaļa. 

mailto:dome@smiltenesnovads.lv
http://www.likumi.lv/doc.php?id=178102&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=178102&from=off


4. Lēmumu kontroli veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                          E.Avotiņš 


