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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 
 

Alūksnes ezerā 2020. gadā 
 

Nr. 

p. k. 
Pasākums Mērvienība Daudzums 

Papildu 

informācija 

1. Dabas aizsardzība 
   

1.1. sakopti ūdeņu krasti m2  Uzturēti 

esošie 

1.2. izvietoti atkritumu konteineri skaits  Uzturēti 

esošie 

1.3. ierīkotas ugunskuru vietas vietu skaits  Uzturētas 

esošās 

1.4. ierīkotas tualetes vietu skaits  Uzturētas 

esošās 

1.5. izveidotas autostāvvietas automašīnu 

vietu skaits 

 Uzturētas 

esošās 

1.6. ierīkotas telšu vietas telšu vietu 

skaits 

  

1.7. ūdeņu aizauguma likvidēšana ha 6 Niedru un 

niedru 

akvatorijā 

esošo 

zemāko 

augu 

pļaušana 

zem ūdens 

līmeņa 

1.8. gultnes attīrīšana ha   

1.9. citi ar ūdeņu sakopšanu saistīti 

pasākumi 

m   

2. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 

vai zemūdens medību organizētāja 

atbildīgo personu darbība zivju resursu 

aizsardzībā un uzraudzībā 

atbildīgo 

personu 

skaits 

8 3 

(aģentūras 

“ALJA” 

inspektori 

un 

direktors) ; 

2(pašvaldīb

as 

pilnvarotas 

amatperson

as) 3 

Pašvaldības 
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policijas 

inspektori 

2.1. licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 

vai zemūdens medību noteikumos un 

pašvaldības saistošajos noteikumos 

noteikto prasību kontrole 

reidu skaits 

(stundas) 

125, 

aptuveni 

750 h 

Plānotie 

pastiprināti

e reidi 

2.2. sastādīti administratīvo pārkāpumu 

protokoli (no 01.07.2020 pieņemti 

lēmumi par  administratīvā pārkāpuma 

procesa uzsākšanu) 

skaits 3 

administratī

vā 

pārkāpuma 

protokoli;   

1 

administratī

vā 

pārkāpuma 

protokols 

reidā kopā 

ar VVD par 

rūpnieciskā

s zvejas 

noteikumu 

pārkāpumu, 

6 lēmumi 

par  

administratī

vā 

pārkāpuma 

procesa 

uzsākšanu  

2 

administratī

vā 

pārkāpuma 

protokoli 

par 

makšķerēša

nas, 

vēžošanas,  

zemūdens 

medību vai 

licencētās 

makšķerēša

nas 

noteikumu 

pārkāpumie

m, 1 

administratī

vā 

pārkāpuma 

protokols 

par 

rūpnieciskā

s zvejas 

noteikumu 

pārkāpumu; 

6 lēmumi 

par  

administratī

vā  

pārkāpuma 

procesa 

uzsākšanu 

par 

makšķerēša

nas, 

vēžošanas,  

zemūdens 

medību vai 

licencētās 

makšķerēša

nas 

noteikumu 

http://likumi.lv/ta/id/3478-makskeresanas-noteikumi
http://likumi.lv/ta/id/3478-makskeresanas-noteikumi
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pārkāpumie

m 

2.3. konfiscēti neatļautie makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību un 

rūpnieciskās zvejas rīki 

skaits, 

tīkliem – 

garums (m) 

- Nav 

pilnvaru 

konfiscēt 

neatļautos 

zvejas rīkus 

2.4. izņemti nemarķēti vai bez īpašnieka 

atstāti makšķerēšanas, vēžošanas vai 

rūpnieciskās zvejas rīki 

skaits, 

tīkliem – 

garums (m) 

Naktsšņore

s 2 gb (80 

m); 

Zivju 

zvejas tīkli- 

1 gb (30m) 

 

2.5. citi ar zivju un vēžu resursu aizsardzību 

saistīti pasākumi 

  
 Regulāra 

sadarbība 

ar Valsts 

Vides 

dienestu 

kopīgos 

reidos 

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. Zandarti (vienvasaras ar vidējo svaru 5 

gr) 

gb 35400 Zivju fonds 

ar 

pašvaldības 

līdzfinansēj

umu 

3.4. citi ar zivju un vēžu resursu 

papildināšanu un dzīvotņu uzlabošanu 

saistīti pasākumi 

m2 - - 

4. Tiešie makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību pakalpojumi 

 
  

4.1. izvietotas vai atjaunotas informatīvās 

zīmes par licencēto makšķerēšanu, 

vēžošanu vai zemūdens medībām 

skaits - Uzturētas 

esošās 

4.2. ierīkotas vietas makšķerēšanai no krasta skaits - Uzturētas 

esošās 

4.3. ierīkotas makšķerēšanas laipas skaits - Uzturētas 

esošās 

4.4. ierīkotas laivu piestātnes laivu vietu 

skaits 

- Uzturētas 

esošās 

4.5. piedāvātas iespējas laivu nomai laivu skaits - Uzturēta 

izveidotā 

infrastruktū

ra 
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uzņēmējie

m laivu 

nomas 

pakalpojum

u 

sniegšanai 

pilsētas 

teritorijā 

(darbojas 2 

laivu 

nomas), 

ārpus 

pilsētas 

teritorijas 

laivu 

nomas 

infrastruktū

ru uztur 

privātais 

sektors 

(uzņēmēji) 

4.6. sniegtas konsultācijas makšķerniekiem, 

vēžotājiem vai zemūdens medniekiem 

(piemēram, par makšķerēšanas, 

vēžošanas vai zemūdens medību 

īpatnībām konkrētajos ūdeņos, 

tuvākajām naktsmītnēm) 

konsultāciju 

skaits 

300 Darba 

procesā uz 

ezera un pa 

telefonu un 

internetā 

(makšķerēš

anas 

forumi, 

sociālie 

tīkli) 

sniegtas 

konsultācija

s par 

makšķerēša

nas 

īpatnībām 

Alūksnes 

ezerā 

4.7. sniegti makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību gida pakalpojumi 

pakalpojumu 

skaits 

- Šāds 

pakalpojum

s netiek 

sniegts. 

Tiek 

sniegtas 

konsultācija

s 

viesmakšķe

rniekiem 
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darba 

procesā uz 

ūdens 

klātienē, un 

neklātienē 

pa telefonu 

un internetā 

4.8. citi ar makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību pakalpojumiem 

saistīti pasākumi 

 
  

 

Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgā persona 
 

Māris Lietuvietis     
(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. 

 
 

 

 


