
 

2. pielikums 

Ministru kabineta 

2015. gada 22. decembra 

noteikumiem Nr. 799 

Pārskats par dabas aizsardzības, kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas 

pasākumiem, kā arī informācija par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un 

uzturēšanu 
 Venta  2017. gadā   

  (ūdeņu nosaukums)     

  

Nr. 

p. k. 
Pasākums Mērvienība Daudzums 

Papildu 

informācija 

1. Dabas aizsardzība       

1.1. sakopti ūdeņu krasti m2  300 000   

1.2. izvietoti atkritumu konteineri skaits  3 Esošo 

uzturēšana  

1.3. ierīkotas ugunskuru vietas vietu skaits  4  Esošu 

ugunskuru vietu 

uzturēšana 

1.4. ierīkotas tualetes vietu skaits  3  Esošu tualešu 

uzturēšana 

1.5. izveidotas autostāvvietas automašīnu 

vietu skaits 

    

1.6. ierīkotas telšu vietas telšu vietu 

skaits 

 5  Esošo telšu 

vietu uzturēšana 

1.7. ūdeņu aizauguma likvidēšana ha     

1.8. gultnes attīrīšana ha     

1.9. citi ar ūdeņu sakopšanu saistīti 

pasākumi 

      

2. Licencētās makšķerēšanas, 

vēžošanas vai zemūdens medību 

organizētāja atbildīgo personu 

darbība zivju resursu aizsardzībā un 

uzraudzībā 

atbildīgo 

personu 

skaits 

 12   

2.1. licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 

vai zemūdens medību noteikumos 

un pašvaldības saistošajos 

noteikumos noteikto prasību 

kontrole 

reidu skaits 

(stundas) 

 250   

https://m.likumi.lv/wwwraksti/2016/009/799/P2.DOCX
https://m.likumi.lv/wwwraksti/2016/009/799/P2.DOCX


2.2. sastādīti administratīvo pārkāpumu 

protokoli 

skaits  3  Materiāli 

nodoti DAP 

2.3. konfiscēti neatļautie makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību un 

rūpnieciskās zvejas rīki 

skaits, 

tīkliem – 

garums (m) 

    

2.4. izņemti nemarķēti vai bez īpašnieka 

atstāti makšķerēšanas, vēžošanas vai 

rūpnieciskās zvejas rīki 

skaits, 

tīkliem – 

garums (m) 

    

2.5. citi ar zivju un vēžu resursu 

aizsardzību saistīti pasākumi 

      

3. Zivju un vēžu resursu papildināšana 

un dzīvotņu uzlabošana 

      

3.1. rekultivētas nārsta vietas skaits/m2     

3.2. ierīkotas mākslīgās zivju nārsta 

vietas 

skaits/m2     

3.3. ūdenstilpē ielaisti zivju vai vēžu 

kāpuri vai mazuļi (norādīt zivju vai 

vēžu sugu, mazuļu vecumu, vidējo 

svaru) 

skaits     

3.3.1.   skaits 

(tūkst.) 

    

3.3.2.   skaits 

(tūkst.) 

    

3.3.3.   skaits 

(tūkst.) 

    

3.3.4.   skaits 

(tūkst.) 

    

3.3.5.   skaits 

(tūkst.) 

    

3.4. citi ar zivju un vēžu resursu 

papildināšanu un dzīvotņu 

uzlabošanu saistīti pasākumi 

      

4. Tiešie makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību pakalpojumi 

      

4.1. izvietotas vai atjaunotas 

informatīvās zīmes par licencēto 

makšķerēšanu, vēžošanu vai 

zemūdens medībām 

skaits  5  Uzstādītas 

jaunas 

informācijas 

zīmes 

4.2. ierīkotas vietas makšķerēšanai no 

krasta 

skaits    Esošo vietu 

uzturēšana 

4.3. ierīkotas makšķerēšanas laipas skaits     



4.4. ierīkotas laivu piestātnes laivu vietu 

skaits 

    

4.5. piedāvātas iespējas laivu nomai laivu skaits     

4.6. sniegtas konsultācijas 

makšķerniekiem, vēžotājiem vai 

zemūdens medniekiem (piemēram, 

par makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību īpatnībām 

konkrētajos ūdeņos, tuvākajām 

naktsmītnēm) 

konsultāciju 

skaits 

 40   

4.7. sniegti makšķerēšanas, vēžošanas 

vai zemūdens medību gida 

pakalpojumi 

pakalpojumu 

skaits 

    

4.8. citi ar makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību pakalpojumiem 

saistīti pasākumi 

     Dalība projektā 

“Ūdeņu 

bioloģisko 

resursu 

aizsardzība 

Kuldīgas 

novadā” no 

Zivju fonda 

finanšu 

līdzekļiem. 

Vides filmu 

studijas filma. 

Skrundas TV 

sižets. 

LR 1 raidījums. 

Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgā 

persona 

     

(vārds, uzvārds) 
 

(paraksts*) 
 

(datums*) 

Valsts vides dienesta apstiprinājums 

     

(vārds, uzvārds) 
 

(paraksts*) 
 

(datums*) 
   

Z. v.* 
 

Piezīmes. 

1. Valsts vides dienests katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz pārskatu Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas 



drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"", kā arī, ja ūdeņi 

atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, − Dabas aizsardzības pārvaldē. 

2. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Z. v." (zīmoga vieta) neaizpilda, 

ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu noformēšanu. 

 


