Apstiprināts projekts „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Bilskas un Blomes
ezerā”
Zivju fonda padome 2012. gada 22.marta sēdē pieņēma lēmumu daļēji apstiprināt
Smiltenes novada domes iesniegto projektu „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada
Bilskas un Blomes ezerā”. Projekta mērķis ir palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes
novada Bilskas un Blomes ezerā, un radīt pamatu licenzētās makšķerēšanas ieviešanai un
pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.
Smiltenes novadā ezeri ir svarīgi aktīvā tūrisma attīstībā. Zivju resursu apjomi un to
daudzveidība novada ezeros gadu gaitā ir samazinājusies gan zivju daudzveidības, gan
daudzuma izteiksmē. 2015.gadā Bilskas un Blomes ezeram tika izstrādāti zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumi (pieejami www.smiltene.lv, sadaļā projekti). Abi ezeri pieder pie
eitrofa tipa ezeriem, kam raksturīga samērā augsta potenciālā zivju produktivitāte. Izstrādājot
noteikumus abos ezeros tika veiktas kontrolzvejas. Blomes ezerā kopumā zivju krājumu
pamatmasu veido plauži, pliči, ruduļi, raudas, līņi un asari. Savukārt pēc kontrolzvejas Bilskas
ezerā secināts, ka zivju krājumu pamatmasu veido plauži, līņi, raudas, asari un līdakas.
Noteiktumos pie iespējamās ezeru zivsaimnieciskās izmantošanas, norādīta zivju
krājumu mākslīgā papildināšana, uz kā pamatojoties pašvaldība sagatavoja pieteikumu par
zivju resursu palielināšanu Bilskas un Blomes ezerā. Projekta ietvaros plānots Bilskas ezerā
zivju resursus papildināt ar 800 zandartu mazuļiem un Blomes ezerā ar 400 līdaku mazuļiem.
Zivju resursu pavairošana un dažādošana ir būtisks ieguldījums, lai nodrošinātu zivju resursu
ilgtspējību pašvaldības publiski pieejamās ūdenstilpēs. Zivju resursu pavairošana un
atjaunošana Bilskas un Blomes ezerā radīs pamatu licenzētās makšķerēšanas ieviešanai un
veicinās aktīvā tūrisma attīstību Smiltenes novadā.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Zivju fonda līdzekļus. Projekta kopējās
plānotās izmaksas ir 421,77 EUR (četri simti divdesmit viens eiro 77 centi). Zivju fonda
līdzfinansējums ir 322,21 EUR (trīs simti divdesmit divi eiro 21 cents) un pašvaldības
līdzfinansējums ir 99,56 EUR (deviņdesmit deviņi eiro un 56 centi).
Projektu plānots īstenot līdz 2016.gada oktobrim.
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