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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 
 

___Lielupe, Mūsa un Mēmele____ 2022. gadā 
(ūdeņu nosaukums) 

 

Nr. 

p. k. 
Pasākums Mērvienība Daudzums 

Papildu 

informācija 

1. Dabas aizsardzība    

1.1. sakopti ūdeņu krasti m2 Aptuveni 

40 km gar 

upēm 

Pēc vimbu 

sezonas  

1.2. izvietoti atkritumu konteineri skaits 28 Melnie maisi 

statnēs 

1.3. ierīkotas ugunskuru vietas vietu skaits 1 Sezonā tiek 

uzturēta 

kārtība 

1.4. ierīkotas tualetes vietu skaits   

1.5. izveidotas autostāvvietas automašīnu 

vietu skaits 

Viena 

ar 6 

vietām 

Sezonā tiek 

uzturēta 

kārtība  

1.6. ierīkotas telšu vietas telšu vietu 

skaits 

  

1.7. ūdeņu aizauguma likvidēšana ha 2 x 15  Līdzdalība 

pašvaldības un 

Zivju fonda 

finansētā 

Lielupes, 

Mūsas un 

Mēmeles 

pļaušanā ar 

„Truxsor” 

agregātu 

1.8. gultnes attīrīšana ha 4,0 un 

3,0 

Realizēts Zivju 

fonda projekts 

par 4 ha 

attīrīšanu un 

kopā ar 

pašvaldību 

realizēts otrs 

Zivju fonda 

projekts par 3 

ha attīrīšanu 
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1.9. citi ar ūdeņu sakopšanu saistīti 

pasākumi 

ha 3 Organizēta 

skolēnu talka 

upes gliemeņu 

glābšanai pēc 

upes gultnes 

tīrīšanas 

 

2. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 

vai zemūdens medību organizētāja 

atbildīgo personu darbība zivju 

resursu aizsardzībā un uzraudzībā 

atbildīgo 

personu skaits 

4 Biedrības 

izpilddirektors 

un 3 VVD 

pilnvarotās 

personas 

2.1. licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 

vai zemūdens medību noteikumos un 

pašvaldības saistošajos noteikumos 

noteikto prasību kontrole 

reidu skaits 

(stundas) 

19/72 Dati par visu 

gadu 

2.2. sastādīti administratīvo pārkāpumu 

protokoli 

skaits _  

2.3. konfiscēti neatļautie makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību un 

rūpnieciskās zvejas rīki 

skaits, 

tīkliem – 

garums (m) 

 Tas nav 

biedrības 

kompetencē 

2.4. izņemti nemarķēti vai bez īpašnieka 

atstāti makšķerēšanas, vēžošanas vai 

rūpnieciskās zvejas rīki 

skaits, 

tīkliem – 

garums (m) 

Tīkli  

10 gb., 

230m.; 

murdi 

 7 gb. 

Lielākā daļa uz 

vietas 

iznīcināti 

2.5. citi ar zivju un vēžu resursu 

aizsardzību saistīti pasākumi 

skaits 1 Tas pats, kas 

1.9  punktā 

3. Zivju un vēžu resursu papildināšana 

un dzīvotņu uzlabošana 

   

3.1. rekultivētas nārsta vietas skaits/m2  Tas pats, kas 

1.8  punktā 

3.2. ierīkotas mākslīgās zivju nārsta vietas skaits/m2  Tas pats, kas 

1.8  un 3.1. 

punktu no 

jauna 

izveidotas, 

atjaunotas un 

uzlabotas 

vimbu, upes 

nēģu un citu 

zivju nārsta 

vietas   
 

3.3. ūdenstilpē ielaisti zivju vai vēžu kāpuri 

vai mazuļi (norādīt zivju vai vēžu sugu, 

mazuļu vecumu, vidējo svaru) 

skaits   

3.3.1. Līdaka, vidēji 8 gr skaits (tūkst.) 32 Lielupē, ZF 

līdzfinansētā  

projektā 

3.3.2.  skaits (tūkst.)   

http://likumi.lv/ta/id/3478-makskeresanas-noteikumi
http://likumi.lv/ta/id/3478-makskeresanas-noteikumi
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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 14 14 licencēto 

posmu 

robežzīmes 

 

4.2. ierīkotas vietas makšķerēšanai no krasta skaits Aptuveni 

20 

0,8 km 

garumā 

Lielupē pie 

Važītes  upes 

krasts 

izveidots 

makšķerēšan

as ērtībām 

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 

Vairāki 

simti 

Tirgojot 

makšķerēšan

as licences 

regulāri tiek 

skaidroti 

noteikumi  

4.7. sniegti makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību gida pakalpojumi 

pakalpojumu 

skaits 

  

4.8. citi ar makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību pakalpojumiem 

saistīti pasākumi 

Pasākumu 

skaits 

  

 

 

Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētāja atbildīgā persona 
 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

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. 


