
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 

   Pakuļu ūdenskrātuve 2021. gadā   

  (ūdeņu nosaukums)     

 

Nr. 

p. k. 
Pasākums Mērvienība Daudzums 

Papildu 

informācija 

1. Dabas aizsardzība   
 

  

1.1. sakopti ūdeņu krasti m2 250   

1.2. izvietoti atkritumu konteineri skaits 5   

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 0.02  Ūdensaugi 

izvākti no ūdens 

1.8. gultnes attīrīšana ha 
 

  

1.9. citi ar ūdeņu sakopšanu saistīti pasākumi gab  10  Testēšanai 

nodoti ūdens 

paraugi 

2. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību organizētāja atbildīgo personu 

darbība zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā 

atbildīgo personu 

skaits 

2   

2.1. licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību noteikumos un pašvaldības 

saistošajos noteikumos noteikto prasību kontrole 

reidu skaits 

(stundas) 

3(14)   

2.2. noformētie ziņojumi par konstatētajiem 

makšķerēšanas, vēžošanas, zemūdens medību vai 

rūpnieciskās zvejas noteikumu pārkāpumiem 

skaits 
 

  

2.3. izcelti neatļauti izmantoti nemarķēti vai bez 

īpašnieka atstāti makšķerēšanas, vēžošanas vai 

rūpnieciskās zvejas rīki, kuru īpašnieks nav 

noskaidrojams 

skaits, tīkliem – 

garums (m) 

2gab.   

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 

  
 

  

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 skaits (tūkst.) 10   

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 9   

4.2. ierīkotas vietas makšķerēšanai no krasta skaits 3 
 

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 5   

4.7. sniegti makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens 

medību gida pakalpojumi 

pakalpojumu 

skaits 

 
  

4.8. citi ar makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens 

medību pakalpojumiem saistīti pasākumi 

Veikta 

topogrāfiskā 

uzmērīšana, 

izstrādāts 

Paskaidrojuma 

raksts Laivu 

ielaišanas vietas 

izbūvei, saņemts 

tā akcepts 

būvvaldē  

1   

Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgā persona 

 Jānis Blūms               Datums skatāms 

laika zīmogā 

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

Valsts vides dienesta apstiprinājums 

          

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

      Z. v.*   

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 


