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Par projektu pieteikumu iesniegšanu Valsts Zivju fondā
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs

Likuma  “Par  pašvaldībām”  12.  pants  nosaka,  ka  pašvaldības  attiecīgās  administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas
nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē vai  arī  ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 15. panta 3 punkts nosaka kārtību,
kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi.    

Šobrīd Cēsu novada teritorijā ir identificēti 13 ezeri, kuriem ir izstrādāti ezeru ekspluatācijas
(apsaimniekošanas)  noteikumi  vai  ezeru  apsaimniekošanas  plāni,  un  kuros  ir  minēta
nepieciešamība  veikt  zivju  krājumu  mākslīgu  papildināšanu.  Atbilstoši  iepriekš  minētajiem
dokumentiem, kas nosaka ezerā atjaunojamo sugu sastāvu, šajos ezeros ir  plānots atjaunot zivju
krājumus, ielaižot zandartu vai līdaku mazuļus. 

Zandartu mazuļu ielaišana ir plānota sekojošos ezeros: 
Alauksts Vecpiebalgas pagastā, 
Raiskuma ezers Raiskuma pagastā,
Sārumezers, Straupes pagastā. 
Līdaku mazuļu ielaišana ir plānota sekojošos ezeros:
Nedzis, Inešu pagastā,
Inesis, Inešu pagastā, 
Tauns, Vecpiebalgas pagastā, 
Juveris, Dzērbenes pagastā, 
Bānūžu ezers, Taurenes pagastā, 
Āraišu ezers, Drabešu pagastā,
Auciema ezers, Raiskuma pagastā, 
Ungurs, Raiskuma pagastā, 
Ruckas ezers, Stalbes pagastā, 
Riebiņu ezers, Straupes pagastā.
Lai  atjaunotu zivju  resursus,  uzlabotu ezeru ihtiofaunu,  kā  arī  nodrošinātu iedzīvotājiem

rekreācijas  iespējas,  pamatojoties  uz  likuma  “Par  pašvaldībām”  12.  pantu,  likuma  “Par
pašvaldībām”  15.  panta   trešo  daļu,  Ministru  kabineta  02.03.2010.  noteikumiem  Nr.215
„Noteikumi  par  valsts  atbalsta  piešķiršanu  zivsaimniecības  attīstībai  no  Zivju  fonda  finanšu
līdzekļiem”,  ievērojot  Cēsu  novada  domes  Finanšu  komitejas  17.02.2022.  (prot.Nr.3)  atzinumu,
Cēsu novada dome, ar 16 balsīm- par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-
Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers,
Guntis   Grosbergs,  Indriķis  Putniņš,  Inga  Cipe,  Ivo  Rode,  Jānis  Kārkliņš,  Jānis  Rozenbergs,  Juris
Žagars) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj:

1. Iesniegt Valsts Zivju fonda 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” sekojošus projektu pieteikumus:

Projekta 
nosaukums

Indikatīvās  kopējās
izmaksas EUR (ar PVN
21%)

Valsts  zivju
fonda 
finansējums, 
EUR

Cēsu  novada
pašvaldības 
līdzfinansējums, 
EUR 

Zandartu  mazuļu
piegāde un ielaišana
Cēsu novada ezeros

10 400,00 9256,00 1144,00

Līdaku  mazuļu
piegāde un ielaišana
Cēsu  novada  Inešu
pagasta ezeros

9100,00 8099,00 1001,00

Līdaku  mazuļu
piegāde un ielaišana
Cēsu  novada
Vecpiebalgas, 
Taurenes  un
Dzērbenes  pagastu
ezeros

10 400,00 9256,00 1144,00

Līdaku  mazuļu
piegāde un ielaišana
Cēsu  novada
Raiskuma  pagasta
ezeros

7800,00 6942,00 858,00

Līdaku  mazuļu
piegāde un ielaišana
Cēsu  novada
Stalbes,  Straupes
un Drabešu pagastu
ezeros

9100,00 8099,00 1001,00

Kopējās izmaksas pa finansējuma avotiem: 41652,00 5148,00

2. Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Vides un klimata neitralitātes
nodaļai sagatavot un iesniegt projektus LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā līdz 2022.
gada 11. martam.

3. Projektu  apstiprināšanas  gadījumā  Cēsu  novada  pašvaldības  Finanšu  pārvaldei  paredzēt
2022. gada budžetā priekšfinansējumu projektu īstenošanai. 

4. Pēc  projekta  pieteikumu  atbalstīšanas,  uzdot  Cēsu  novada  centrālās  administrācijas
Attīstības  pārvaldes  Vides  un  klimata  neitralitātes  nodaļai  sagatavot  VPS  BUDŽETS
projekta ieviešanas (ieņēmumu un izdevumu) tāmi. 

5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Vides
un klimata neitralitātes nodaļas vadītājai.

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.  

          Cēsu novada domes priekšsēdētājs: J.Rozenbergs
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