
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 

  Tērvetes ūdenskrātuve 2022. gadā   

  (ūdeņu nosaukums)     

  

Nr. 

p. k. 
Pasākums Mērvienība Daudzums Papildu informācija 

1. Dabas aizsardzība       

1.1. sakopti ūdeņu krasti m2  20 000 Pastāvīga tīrības 

uzturēšana gar 

ūdenskrātuvi un 

laivu bāzi. 

1.2. izvietoti atkritumu konteineri skaits  17   

1.3. ierīkotas ugunskuru vietas vietu skaits  16 14 no tām aprīkotas 

ar griliem pie 

nojumēm un 

namiņiem. 

1.4. ierīkotas tualetes vietu skaits  9 Vasaras sezonas 

laikā, papildus tiek 

uzstādītas 2 gb 

pārvietojamās 

tualešu kabīnes. 

1.5. izveidotas autostāvvietas automašīnu 

vietu skaits 

 45 Bezmaksas 

1.6. ierīkotas telšu vietas telšu vietu 

skaits 

 20   

1.7. ūdeņu aizauguma likvidēšana ha  20 Ūdenszāļu pļaušana 

zem ūdens līmeņa. 
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izvākšana no 

ūdenskrātuves. 

1.8. gultnes attīrīšana ha     

1.9. citi ar ūdeņu sakopšanu saistīti 

pasākumi 

m2   20 000 Regulāra teritorijas 

pļaušana ap 

ūdenskrātuvi. 

2. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas 

vai zemūdens medību organizētāja 

atbildīgo personu darbība zivju resursu 

aizsardzībā un uzraudzībā 

atbildīgo 

personu skaits 

 4 Pastāvīgi strādājoši 

LVM dabas parka 

glempinga 

darbinieki. 

2.1. licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai 

zemūdens medību noteikumos un 

pašvaldības saistošajos noteikumos 

noteikto prasību kontrole 

reidu skaits 

(stundas) 

  LVM dabas parka 

glempinga 

darbinieki savas 

kompetences 

ietvaros pastāvīgi. 

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) 

    

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.   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  3   

4.3. ierīkotas makšķerēšanas laipas skaits  31 Katru gadu tiek 

apsekots laipu 

stāvoklis un veikts 

nepieciešamais 

remonts. 

4.4. ierīkotas laivu piestātnes laivu vietu 

skaits 

 16 14 no tām atrodas 

pie nojumēm vai 

namiņiem. 

4.5. piedāvātas iespējas laivu nomai laivu skaits  13   

4.6. sniegtas konsultācijas makšķerniekiem, 

vēžotājiem vai zemūdens medniekiem 

(piemēram, par makšķerēšanas, 

vēžošanas vai zemūdens medību 

īpatnībām konkrētajos ūdeņos, 

tuvākajām naktsmītnēm) 

konsultāciju 

skaits 

 3309   

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 

 Kristaps Didže         

(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. 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 

  



3. pielikums 

Ministru kabineta 

2015. gada 22. decembra 

noteikumiem Nr. 799 

Pārskats par lomiem, kas iegūti licencētā makšķerēšanā, 

vēžošanā vai zemūdens medībās 2022. gadā 

Tērvetes ūdenskrātuve (Dobeles nov., Tērvetes pag.) 

(ūdeņu nosaukums, atrašanās vieta (novads, pilsēta)) 

 

Mēnesis 

Noķerto zivju daudzums pa sugām (kg) 
Kopā 

(kg) 

Karpa Līdaka Asaris Rudulis Rauda Līnis Breksis Karūsa 

 

Janvāris 0 112.6 41.25 0 9.5 0 0.5 0 163.85 

Februāris 0 49.51 5.16 0 1.2 0 0.1 0 55.97 

Marts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aprīlis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maijs 39.5 308 11.65 25.3 1.55 10.3 0 0 396.3 

Jūnijs 49.15 67.7 26 17.2 4.8 53.1 21.3 7.5 246.75 

Jūlijs 80.46 46.7 19.75 4.8 5.65 19.33 21.85 2.47 201.01 

Augusts 59.1 47.08 9.22 0 0 12.15 10.85 3.9 142.3 

Septembris 22.35 102.13 14.3 1.1 1.45 3.0 10.97 0 155.3 

Oktobris 17.03 63.06 15.77 0 0.3 0 28.3 0 124.46 

Novembris 0 30.3 0.8 0 0 0 0 0 31.1 

Decembris 0 13.75 9.5 0 6.02 0 0 0 29.27 

Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizētājs 

AS Latvijas valsts meži, Kristaps Didže 

(juridiskās personas nosaukums, atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts, datums*) 

Piezīmes. 

1. Pārskatu par iepriekšējo gadu iesniedz valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, 

dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" līdz kārtējā gada 1. februārim. 

2. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments 

ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs 

https://m.likumi.lv/wwwraksti/2016/009/799/P3.DOC

