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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 24.februārī                                              Nr. 113 

                       (protokols Nr. 4,  43.§.) 

         

Par projekta iesnieguma „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 

2021.gadā”  sagatavošanu Zivju fondam  

 

2015.gadā tika izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Smiltenes novada 

Bilskas un Tepera ezeram, savukārt 2016.gadā Lizdoles ezeram, kuros kā viens no veicamajiem 

pasākumiem noteikts zivju krājumu mākslīgā papildināšana. Projekta mērķis ir palielināt un 

atjaunot zivju resursus trīs Smiltenes novada ezeros – Lizdoles, Bilskas, Tepera ezerā. 

          Pamatojoties uz 2010.gada 2.marta Ministru kabineta 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 2012.-2018.gadam uzdevuma U1.4.1. „Izkopt Vidzemei raksturīgo dabas ainavu 

un kultūrainavu, saglabāt bioloģisko daudzveidību” pasākumu 1.4.1.3. „Ūdenstilpņu 

apsaimniekošana”, ņemot vērā domes Finanšu jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.februāra atzinumu (protokols Nr.3), atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija 

Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis 

Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, 

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Sagatavot un iesniegt Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestam projektu „Zivju 

resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2021.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 2491,00 EUR (divi tūkstoši četri simti deviņdesmit viens euro, 00 centi). 

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

pavairošana Smiltenes novada ezeros 2021.gadā” par kopējo summu 2491,00 EUR 

(divi tūkstoši četri simti deviņdesmit viens euro, 00 centi), Smiltenes novada dome 

nodrošina līdzfinansējumu 274,01 EUR (divi simti septiņdesmit četri eiro, 1 cents). 

Zivju fonda līdzfinansējums ir 89% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām jeb 

2216,99 euro (divi tūkstoši divi simti sešpadsmit euro, 99 centi). 

3. Atbildīgais par projekta iesnieguma dokumentācijas sagatavošanu - Attīstības un 

plānošanas nodaļas projektu vadītāja Z.Mičule. 

4. Lēmumu kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

 

Domes priekšsēdētājs                                           E.Avotiņš 
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