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2. pielikums 
Ministru kabineta 

2015. gada 22. decembra 
noteikumiem Nr. 799 

(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2021. noteikumiem Nr. 701) 

 
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 

 
Burtnieku ezerā 2021. gadā 
(ūdeņu nosaukums) 

 
Nr. 

p. k. 
Pasākums Mērvienība Daudzums Papildu informācija 

1. Dabas aizsardzība 
   

1.1. sakopti ūdeņu krasti m2 12 Krastu pļaušana – 12 ha 

1.2. izvietoti atkritumu konteineri skaits 8 No jauna izvietotas miskastes – 
Burtnieku pag. 

1.3. ierīkotas ugunskuru vietas vietu skaits 
  

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 15 Ūdensaugu pļaušana ar mērķi 
uzlabot līdaku nārsta vietas, 
dzīvotņu kvalitāti 

1.8. gultnes attīrīšana ha 
  

1.9. citi ar ūdeņu sakopšanu saistīti 
pasākumi 

gab. 3 Organizēta talka Burtnieku 
ezerā no laivas;  
veikta divu laivu kanālu tīrīšana; 
pavasara-vasaras sezonā veikts 
regulārs ūdens kvalitātes 
monitorings 

2. Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas vai zemūdens 
medību organizētāja atbildīgo 
personu darbība zivju resursu 
aizsardzībā un uzraudzībā 

atbildīgo 
personu skaits 

2 
 
 
 

5 

Līdz 30.06.2021. - Pašvaldības 
policijas vecākais inspektors un 
dabas resursu speciālists; 
 
Kopš 01.07.2021. – 4 
Pašvaldības policijas inspektori, 
vides speciālists  

2.1. licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas vai zemūdens 
medību noteikumos un 
pašvaldības saistošajos 
noteikumos noteikto prasību 
kontrole 

reidu skaits 
(stundas) 

1677 
 

2.2. noformētie ziņojumi par 
konstatētajiem makšķerēšanas, 
vēžošanas, zemūdens medību 
vai rūpnieciskās zvejas 
noteikumu pārkāpumiem 

skaits 6 
 

2.3. izcelti neatļauti izmantoti 
nemarķēti vai bez īpašnieka 
atstāti makšķerēšanas, 
vēžošanas vai rūpnieciskās 
zvejas rīki, kuru īpašnieks nav 
noskaidrojams 

skaits, 
tīkliem – 

garums (m) 

345 m 
 

http://likumi.lv/ta/id/3478-makskeresanas-noteikumi
http://likumi.lv/ta/id/3478-makskeresanas-noteikumi
http://likumi.lv/ta/id/3478-makskeresanas-noteikumi
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2.4. izcelti nelikumīgi zivju ieguves 
rīki administratīvā pārkāpuma 
procesa uzsākšanai, ja to 
īpašnieks ir noskaidrojams 

skaits, 
tīkliem – 

garums (m) 

  

2.5. citi ar zivju un vēžu resursu 
aizsardzību saistīti pasākumi 

gab. 7 Sastādīti zvejas un 
makšķerēšanas rīku 
izņemšanas protokoli; 
Papildināts pašvaldības policijas 
inspektoru aprīkojums ar diviem 
bezpilota lidaparātiem, IP 
kameru ar 4G funkciju, tālskati 
ar termokameru, diviem 
binokļiem, četrām ķermeņa 
kamerām; uzstādītas 2 
videonovērošanas sistēmas. 

3. Zivju un vēžu resursu 
papildināšana un dzīvotņu 
uzlabošana 

ha 15 Ūdensaugu pļaušana ar mērķi 
uzlabot līdaku nārsta vietas, 
dzīvotņu kvalitāti 

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   

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 

70  
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4.7. sniegti makšķerēšanas, vēžošanas vai 
zemūdens medību gida pakalpojumi 

pakalpojumu 
skaits 

  

4.8. citi ar makšķerēšanas, vēžošanas vai 
zemūdens medību pakalpojumiem saistīti 
pasākumi 

   

 
Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgā persona 
 
Evija Voitkāne     

(vārds, uzvārds)  (paraksts*)  (datums*) 
 
Valsts vides dienesta apstiprinājums 
 
     

(vārds, uzvārds)  (paraksts*)  (datums*) 
Z. v.* 

 
Piezīmes. 
1. Valsts vides dienests katru gadu līdz 15. janvārim pārskatus publicē savā tīmekļvietnē. 
2. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Z. v." (zīmoga vieta) neaizpilda, ja elektroniskais 

dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

 
 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 

 
 


