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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 
 

Gauja posmā no Ādažiem līdz Abuls ietekai 2020. gadā 
(ūdeņu nosaukums) 

 

Nr. 

p. k. 
Pasākums Mērvienība Daudzums 

Papildu 

informācija 

1. Dabas aizsardzība 
   

1.1. sakopti ūdeņu krasti m2 
 

Licencētās 

makšķerēšanas posmā 
no Amatas ietekas līdz 

Murjāņu tiltam veikta 

atkritumu savākšana. 

1.2. izvietoti atkritumu konteineri skaits ------- 
 

1.3. ierīkotas ugunskuru vietas vietu skaits 1 Izstrādāta projekta 
koncepcija 

makšķerēšanieku 

atpūtas vietu ieīkošanai 
7 populārākajās 

makškerēšanas vietās – 

Ādažu, Inčukalna, 
Sējas, Siguldas, 

Pārgaujas  un Līgatnes 

novados (Galdi, soli, 

ugunskura vieta). 

Realizācija plānota 

2021. gadā. 

1.4. ierīkotas tualetes vietu skaits ------- 
 

1.5. izveidotas autostāvvietas automašīnu 

vietu skaits 

------- 
 

1.6. ierīkotas telšu vietas telšu vietu 

skaits 

------- 
 

1.7. ūdeņu aizauguma likvidēšana ha 1,01ha Zivju nārsta vietu un 

dzīvotņu izveide 
Sikšņu krācēs pie 

Mežvīru mājām 

1.8. gultnes attīrīšana ha 1,01ha Zivju nārsta vietu un 
dzīvotņu izveide 

Sikšņu krācēs pie 

Mežvīru mājām 
1.9. citi ar ūdeņu sakopšanu saistīti pasākumi 

  
Pietekupju – Skaļupe, 

Līgatne, Vildoga, 

Nurmižupīte, Lorupe, 
Loja – ūdensteces 

attīīšana no 

atkritumiem. 

2. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību organizētāja atbildīgo 

personu darbība zivju resursu aizsardzībā un 

uzraudzībā 

atbildīgo 

personu skaits 

3 
 

2.1. licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību noteikumos un pašvaldības 

saistošajos noteikumos noteikto prasību 

kontrole 

reidu skaits 

(stundas) 

847 364 – stundas biedrība 
apmaksājusi. 483 

stundas kā biedrības 

organizētais 
sabiedriskais darbs. 

Papildus pašvaldību 

policiju un vides 
speciālistu reidi, kas 

nav biedrības uzskaitē. 

2.2. sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli skaits  Nav biedrības 

kompetencē, bet reidu 

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


2 
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-------- 

laikā Raunītī aizturēts 

elektrozvejnieks. 
Materiāli nodoti Valsts 

policijai. 

2.3. konfiscēti neatļautie makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību un 

rūpnieciskās zvejas rīki 

skaits, tīkliem – 

garums (m) 

 

-------- 

Nav biedrības 

kompetencē 

2.4. izņemti nemarķēti vai bez īpašnieka atstāti 

makšķerēšanas, vēžošanas vai rūpnieciskās 

zvejas rīki 

skaits, tīkliem – 

garums (m) 

 

-------- 

Nav biedrības 

kompetencē 

2.5. citi ar zivju un vēžu resursu aizsardzību 

saistīti pasākumi 

  
Patstāvīgi reidi 

sadarbībā ar VVD, 

pašvaldību policijām 
un vides aizsardzības 

speciālistiem sākot no 

1.oktobra līdz 30. 

aprīlim 

3. Zivju un vēžu resursu papildināšana un 

dzīvotņu uzlabošana 

   

3.1. rekultivētas nārsta vietas skaits/m2 1,01 ha Zivju dzīvotņu un 

nārsta vietu 
atjaunošana Sikšņu 

krācēs 

3.2. ierīkotas mākslīgās zivju nārsta vietas skaits/m2 ------- 
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3.3. ūdenstilpē ielaisti zivju vai vēžu kāpuri vai 

mazuļi (norādīt zivju vai vēžu sugu, mazuļu 

vecumu, vidējo svaru) 

skaits 
  

3.3.1. Taimiņu smolti skaits (tūkst.) 4700 Amata 

3.3.2. Taimiņu smolti skaits (tūkst.) 4700 Rauna 

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 

 

1 

 
Atjaunots Zivju ceļš 

pār Anfabrikas slūžām 
Līgatnes upē 

4. Tiešie makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību pakalpojumi 

   

4.1. izvietotas vai atjaunotas informatīvās zīmes 

par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu vai 

zemūdens medībām 

skaits  

430 

No Abuls ietekas līdz 

Ādažiem izvietotas 

informatīvās zīmes par 
Spiningošanas liegumu 

(no 1.10 – 31.12) un 

informatīvās zīmes par 
licencētās 

makšķerēšanas zonām. 

4.2. ierīkotas vietas makšķerēšanai no krasta skaits     ------- 
 

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 

 
Netiek uzskaitīts 

Biedrībā izveidots 

diennakts informatīvais 

tālrunis 25 442 000, kur 

sniedz informāciju par 

makšķerēšanas 

iespējām, noteikumiem 
un koordinē 

uzraudzības un 

aizsardzības 
pasākumus. Vidēji 3 – 

5 interesenti diennaktī. 

4.7. sniegti makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību gida pakalpojumi 

pakalpojumu 

skaits 

------- Netiek sniegti 

4.8. citi ar makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību pakalpojumiem saistīti 

pasākumi 

 
 

2 

Izstrādāta rokasgrāmata 

Zivju aizsardzībai, kurā 
atspoguļotas 

“maluzvejnieku zonas” 

un rokasgrāmata 
makšķerniekiem, kurā 

atspoguļotas zonas, 

piekļuves vietas u.tml. 

 

Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgā persona 
 

Ainārs Šteins    17.12.2020. 
(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.  
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2. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Z. v." (zīmoga vieta) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir 

sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 


