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Komersanta 
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Tirdzniecības vietas 
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Zvejas tīklu veidi Piezīmes

1. RG12TT0001 16.01.2012.
SIA "Laboratorija 1" 

LV40003315759

Artilērijas iela 40, 

Rīga

zivju tīkli no jebkura tīklu linuma; 

repšu tīkli; salaku tīkli; nēģu tīkli; 

mencu tīkli; bušu tīkli;citi tīkli

2. RG12TT0002 16.01.2012.
SIA "Laboratorija 1" 

LV40003315759

Ezera iela 9 - 601, 

Rīga

zivju tīkli no jebkura tīklu linuma; 

repšu tīkli; salaku tīkli; nēģu tīkli; 

mencu tīkli; bušu tīkli;citi tīkli

3. RG12TT0003 16.01.2012.
SIA "Laboratorija 1" 

LV40003315759
Muitas iela 2, Liepāja

zivju tīkli no jebkura tīklu linuma; 

repšu tīkli; salaku tīkli; nēģu tīkli; 

mencu tīkli; bušu tīkli;citi tīkli

4. RG12TT0004 16.01.2012. SIA "LĀSA -100" LV40103149247
Daugavpils iela 51, 

Rīga

zivju tīkli ( garums no 10 m līdz 100 

m, platums no 1 m līdz 5 m, acs 

izmērs no 10 mm līdz 100 mm)

5. VS12TT-001 06.02.2012.

IK "SKIDINA" 41202004210

Lidotāju 21, Ventspils

zivju tīkli ( acs izmērs , ne mazāks 

kā 30 mm);repšu tīkli; salaku tīkli; 

nēģu tīkli

6. VS12TT-002 06.02.2012.
SIA "Medniekiem un 

makšķerniekiem" 4120211123

Lielais prospekts 54, 

Ventspils 

zivju tīkli ( acs izmērs , ne mazāks 

kā 30 mm);repšu tīkli; salaku tīkli; 

nēģu tīkli

7. JS12TT0001 28.02.2012.
A/S "Jelgavas Dzirnavas" 

40003206967
Raiņa iela 28, Jelgava

zivju tīkli ( garums no 10 m līdz 100 

m, platums no 1 m līdz 3 m, acs 

izmērs no 10 mm līdz 70 mm)

8. JS12TT0002 28.02.2012. SIA "Tomas" 43603006585
Dobeles iela 48, 

Jelgava

zivju tīkli ( garums no 10 m līdz 100 

m, platums no 1 m līdz 3 m, acs 

izmērs no 10 mm līdz 70 mm)

9. RG12TT0005 02.03.2012. SIA "A - VVK" 40003862391 Grīvas prosp.4b, Ogre
zivju tīkli; salaku tīkli; brekšu tīkli; 

nēģu tīkli

10. DS12TT0001 06.03.2012. SIA "RETE" 45402006437
Rēzeknes iela 8, 

Krāslava

zvejas tīkliem un murdiem no 

auklas un kaprona, žaunu un ar 

liekačiem no 15 - 90 m, acs izmērs 

10 - 100 mm

11. DS12TT0002 13.02.2012. SIA "ELGUS" 45402007127
Brīvības iela 149, 

Jēkabpils
zvejas tīkli un murdi

12. JS12TT003 19.03.2012. SIA "LIBRIS-G" 40003734541
Raiņa iela 7 - 27, 

Tukums

kaprona un monofīlās auklas; 

liekači; vienrindu tīkli

13. DS12TT003 20.03.2012. IK "Niedrīte" 41502012880

Somersētas iela 17, 

Aglona, Aglonas 

novads

zvejas tīkliem un murdiem no 

auklas un kaprona, žaunu un ar 

liekačiem no 15 - 100 m, acs 

izmērs 10 - 100 mm; murdi ar sētu, 

ar spārniem un bez sētas

14. DS12TT0004 20.03.2012. IK "RUTKA" 415020123136

Lāčplēša iela 10 A, 

Dagda, Dagdas 

novads

zvejas tīkliem un murdiem no 

auklas un kaprona, žaunu un ar 

liekačiem no 15 - 100 m, acs 

izmērs 10 - 100 mm; murdi ar sētu, 

ar spārniem un bez sētas

15. DS12TT0005 20.03.2012. IK "RUTKA" 415020123136

Pils iela 7 D, 

Varakļāni, Varakļānu 

novads

zvejas tīkliem un murdiem no 

auklas un kaprona, žaunu un ar 

liekačiem no 15 - 100 m, acs 

izmērs 10 - 100 mm; murdi ar sētu, 

ar spārniem un bez sētas

16. RS12TT0001 22.03.2012. ZS "BISNIEKI" 46601003331

Valdemāra iela 56, 

Ainaži, Salacgrīvas 

novads

reņģu tīkliem (acs izmērs 36 mm, 

garums ne lielāks par 100 m); zivju 

tīkliem ( acs izmērs 80 - 180 mm, 

garums ne lielāks par 100 m)

17. RZ12TT0001 02.04.2012. IK "Vasals VV" 42402013018

Skolas iela 20 a, 

Ludza, Ludzas novads 

( veikals "Ekstrim")

zivju tīkli no jebkura tīklu linuma

18. VS12TT-003 05.04.2012.
IK "AUTO UN BŪVE" 

51201007211

Saules 9, Dundaga, 

Dundagas novads

zivju tīkli (acs izmērs ne mazāks kā 

30 mm; repšu tīkli ( acs izmērs, ne 

mazāks kā 20 mm); salaku tīkli ( 

acs izmērs, ne mazāks kā 12 mm); 

nēģu tīkli (acs izmērs no 8 līdz 14 

mm)

19. LP12TT0001 17.04.2012. ZS "Kauļi" 45401013060

Pļavas iela 18, 

Kuldīga, Kuldīgas 

novads

zivju tīkli ( garums no 10 m līdz 100 

m, platums no 1 m līdz 3 m, linuma 

acs izmērs no 10 mm līdz 70 mm)

Pamatojoties uz 06.08.2012. iesniegumu 

par veikala adreses maiņu, licence anulēta 

un tiek izsniegta jauna licence

Reģistrētās zvejas tīklu tirdzniecības vietas



20. DS12TT0006 11.04.2012. IK "EVI - 2" 41502016577

Augšzemes iela 31, 

Aknīste, Aknīstes 

novads

zvejas tīkliem un murdiem no 

auklas un kaprona, žaunu un ar 

liekačiem no 30 - 100 m, acs 

izmērs 30 - 80 mm; murdi ar sētu, 

ar spārniem un bez sētas

21. DS12TT0007 17.04.2012. IK "EVI - 2" 41502016577

Madonas pilsētas 

gadatirgus, Valmieras 

iela, Madona

zvejas tīkliem un murdiem no 

auklas un kaprona, žaunu un ar 

liekačiem no 30 - 100 m, acs 

izmērs 30 - 80 mm; murdi ar sētu, 

ar spārniem un bez sētas

22. DS12TT0008 17.04.2012. IK "EVI - 2" 41502016577

Viļānu pilsētas 

gadatirgus, Brīvības 

iela, Viļāni, Viļānu 

novads

zvejas tīkliem un murdiem no 

auklas un kaprona, žaunu un ar 

liekačiem no 30 - 100 m, acs 

izmērs 30 - 80 mm; murdi ar sētu, 

ar spārniem un bez sētas

23. DS12TT0009 17.04.2012. IK "EVI - 2" 41502016577

Kārsavas pilsētas 

gadatirgus, 

Telegrgāfa iela, 

Kārsava

zvejas tīkliem un murdiem no 

auklas un kaprona, žaunu un ar 

liekačiem no 30 - 100 m, acs 

izmērs 30 - 80 mm; murdi ar sētu, 

ar spārniem un bez sētas

24. DS12TT0010 11.04.2012. Galina Egorova

Tirgus "Runcis", 

Lāčplēša iela 26, 

Līvāni, Līvānu novads

zvejas tīkliem un murdiem no 

auklas un kaprona, žaunu un ar 

liekačiem no 30 - 100 m, acs 

izmērs 30 - 80 mm; murdi ar sētu, 

ar spārniem un bez sētas

25. DS12TT0011 17.04.2012. Galina Egorova

Madonas pilsētas 

gadatirgus, Valmieras 

iela, Madona

zvejas tīkliem un murdiem no 

auklas un kaprona, žaunu un ar 

liekačiem no 30 - 100 m, acs 

izmērs 30 - 80 mm; murdi ar sētu, 

ar spārniem un bez sētas

26. DS12TT0012 17.04.2012. Galina Egorova

Viļānu pilsētas 

gadatirgus, Brīvības 

iela, Viļāni, Viļānu 

novads

zvejas tīkliem un murdiem no 

auklas un kaprona, žaunu un ar 

liekačiem no 30 - 100 m, acs 

izmērs 30 - 80 mm; murdi ar sētu, 

ar spārniem un bez sētas

27. DS12TT0013 17.04.2012. Galina Egorova

Kārsavas pilsētas 

gadatirgus, Telegrāfa 

iela, Kārsava

zvejas tīkliem un murdiem no 

auklas un kaprona, žaunu un ar 

liekačiem no 30 - 100 m, acs 

izmērs 30 - 80 mm; murdi ar sētu, 

ar spārniem un bez sētas

28. DS12TT0014 17.04.2012. SIA "Firma Jata" 50003149971

Daugavpils iela 23 - 3, 

Preiļi, Preiļu novads

zvejas tīkliem un murdiem no 

auklas un kaprona, žaunu un ar 

liekačiem no 10 - 100 m, augstums 

no 0,5 - 2,0 m, acs izmērs 20 - 120 

mm

29. MS12TT0001 07.05.2012. Nikolajs Jakimovs 02014211730

Saules iela 2 a, 

Madonas pilsētas 

pašvaldības tirgus

kaprona tīkli 30 m; makšķerauklas 

tīkli 90 m

30. LP12TT0002 10.08.2012. ZS "Kauļi" 45401013060

Liepājas iela 13, 

Kuldīga, Kuldīgas 

novads

zivju tīkli ( garums no 10 m līdz 100 

m, platums no 1 m līdz 3 m, linuma 

acs izmērs no 10 mm līdz 70 mm)

31. MS12TT0002 31.07.2012. SIA "UNISPORTS" 45403004857

Saules iela 1 a, 

Madona

kaprona tīkli; makšķerauklas tīkli; 

zivju murdi; zušu murdi; vēžu 

murdi; vēžu krītiņi

32. MS12TT0003 31.07.2012. SIA "UNISPORTS" 45403004857 Ābeļu iela 8, Gulbene

kaprona tīkli; makšķerauklas tīkli; 

zivju murdi; zušu murdi; vēžu 

murdi; vēžu krītiņi

33. MS12TT0004 31.07.2012. SIA "UNISPORTS" 45403004857

Brīvības iela 56, 

Gulbene

kaprona tīkli; makšķerauklas tīkli; 

zivju murdi; zušu murdi; vēžu 

murdi; vēžu krītiņi

34. MS12TT0005 31.07.2012. SIA "UNISPORTS" 45403004857

Brīvības iela 179, 

Jēkabpils

kaprona tīkli; makšķerauklas tīkli; 

zivju murdi; zušu murdi; vēžu 

murdi; vēžu krītiņi

35. RS13TT0001 27.03.2013. SIA "GUNDA - J" 40003309907

Viļņu iela 2, 

Salacgrīva, 

Salacgrīvas novads

zivju tīkli ( acs izmērs 80 - 180 mm, 

garums ne lielāks par 100 m)

36. LS17TT-0001 02.05.2017. SIA "PROALIFING" 42102025484

Uliha iela 35/37, 

Liepāja zivju tīkli ( no kaprona un auklas)

37. VS18TT - 001 05.03.2018.

SIA "Dundagas ABC" 

41203057554

Saules iela 9 - 1, 

Dundaga, Dundagas 

novads

zivju tīkli ( acs izmērs, ne mazāks 

kā 30 mm); repšu tīkli; jūras salaku 

tīkli; nēģu tīkli


