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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 
 

Salacas upē Salacgrīvas novada teritorijā 2020. gadā 
(ūdeņu nosaukums) 

 

Nr. 

p. k. 
Pasākums Mērvienība Daudzums 

Papildu 

informācija 

1. Dabas aizsardzība 
   

1.1. sakopti ūdeņu krasti m2 18824 Abi Salacas 

krasti no 

Salacgrīvas tilta 

līdz 1. nēģu 

tacim 

1.2. izvietoti atkritumu konteineri skaits 8 Uzstādītas 8 

jaunas (esošo 

atkritumu urnu 

vietā) urnas 

atpūtas vietās 

pie Salacas upi. 

1.3. ierīkotas ugunskuru vietas vietu skaits - - 

1.4. ierīkotas tualetes vietu skaits 1 Uzstādīta jauna 

(esošās vietā) 

āra tualete 

atpūtas vietā pie 

Salacas. 

1.5. izveidotas autostāvvietas automašīnu 

vietu skaits 
- - 

1.6. ierīkotas telšu vietas telšu vietu 

skaits 
- - 

1.7. ūdeņu aizauguma likvidēšana ha 0,3 100 m garš un 

30m plats (3000 

m2) posms 

Salacas upē pie 

Pietraga 

Sarkanajām 

klintīm, 

īpašumos 

“Salaca” 

(zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

66250030340) 

un “Pietrags” 

(zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

66250030432), 

Ainažu pagastā, 

Salacgrīvas 

novadā. 
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1.8. gultnes attīrīšana ha 0,3 Straujteces 

izpļaušana ar 

rokas izkapti; 

2)Upes gultnē 

(oļos, smiltīs) 

ieaugušās sakņu 

sistēmas 

atskaldīšana, 

izkalšana un 

izcelšana krastā 

ar rokas 

instrumentiem; 

3)Straujteces 

apstrāde ar 

sūkni. 

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 
9 

Salacgrīvas 

novada domes 

kārtībnieks, 

sabiedriskie 

vides inspektori 

2.1. licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 

vai zemūdens medību noteikumos un 

pašvaldības saistošajos noteikumos 

noteikto prasību kontrole 

reidu skaits  42 Sabiedriskie 

vides inspektori 

2.2. sastādīti administratīvo pārkāpumu 

protokoli 

skaits 28 Protokolus 

sastādīja 

sabiedriskie 

vides inspektori 

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) 

4 Bezsaimnieku 

nēģu murdi 

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 5120 Taimiņu smolti 

- vidējais svars 

20 g/ garums 13 

cm. Zivju fonda 

līdzfinansēts 

projekts 

“Taimiņu 

smoltu ielaišana 

Salacas upes 

baseinā”. 

3.3.1. Nēģu kāpuri skaits (tūkst.) 1250 Zivju fonda 

līdzfinansēts 

projekts  "Nēģu 

populācijas 

pavairošana 

Salacas upē"  

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

informācija par 

licencētās 

makšķerēšanas 

un vēžošanas 

noteikumiem 

atbilstoši spēkā 

esošajiem 

saistošajiem 

noteikumiem. 

  skaits 8 Atjaunotas 

taimiņa (laša) 

makšķerēšanas 

zonu zīmes. 4 

labajā krastā, 4 

kreisajā krastā. 

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 
 

6 uzņēmēji, kas 

piedāvā laivu 

nomas iespējas.  

4.6. sniegtas konsultācijas makšķerniekiem, 

vēžotājiem vai zemūdens medniekiem 

(piemēram, par makšķerēšanas, 

vēžošanas vai zemūdens medību 

īpatnībām konkrētajos ūdeņos, 

tuvākajām naktsmītnēm) 

konsultāciju 

skaits 

 
Konsultācijas 

par 

makšķerēšanu 

un vēžošanu 

sniegtas caur 

telefonu un e-

pastu.  

4.7. sniegti makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību gida pakalpojumi 

pakalpojumu 

skaits 
- - 

4.8. citi ar makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību pakalpojumiem 

saistīti pasākumi 

skaits 500 Makšķerēšanas 

kartes 

izgatavošana ar 

svarīgākajiem 

noteikumiem 

par licencēto 

makšķerēšanu 

un vēžošanu 

Salacas upē 

“posmā Salaca 

I”, karte ar zonu 

iedalījumu; 

  skaits 1 Mājas lapas 

www.salaca.ir 

izveide. 

Vienkopus 

apkopota visa 

http://www.salaca.ir/
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svarīgākā 

informācija par 

un ap Salacas 

upi, t.sk. par 

licencēto 

makšķerēšanu.  

 

Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgā persona 
 

Salacgrīvas novada domes 

priekšsēdētājs D.Straubergs 

    

 
(vārds, uzvārds)  (paraksts*)  (datums*) 

 
Valsts vides dienesta apstiprinājums 
 

     
(vārds, uzvārds)  (paraksts*)  (datums*) 

 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 


