Makšķerēšanas aizliegums kanālos un cauratecēs no 1.marta līdz 30.aprīlim
Saīsinājumi: DAP – Dabas aizsardzības pārvalde, VVD – Valsts vides dienests; RVP – Reģionālā vides pārvalde

N.
p.
k.

Ūdenstece
(kanāls, caurtece)

Ūdenstilpes,
kuras savieno

Aizlieguma
pamatojums

Priekšlikuma sniedzējs, pamatojuma skaidrojums

Mazais Nabas
un Lielais
Nabas ezers

Zivju resursu
aizsardzībai

2.

Mazo Nabas un
Lielo Nabas ezeru
savienojošā
ūdenstece bez
nosaukuma
Nabas kanāls

Ventas upju baseinu apgabals
DAP - kanāls savieno Ventu ar abiem Nabas ezeriem un ir nozīmīgi dažādu zivju sugu
migrācijas ceļi t.sk. uz nārstošanas vietām.

Lielais Nabas
ezers un Venta

Zivju resursu
aizsardzībai

DAP - kanāls savieno Ventu ar abiem Nabas ezeriem, un ir nozīmīgi dažādu zivju sugu
migrācijas ceļi t.sk. uz nārstošanas vietām.

3.

Papes ezera kanāls

Papes ezers un
Baltijas jūra

Zivju resursu
aizsardzībai

DAP - Papes ezera kanāls ir nozīmīgs dažādu zivju sugu migrācijas ceļš no Baltijas jūras uz
Papes ezeru t.sk. uz nārstošanas vietām.

4.

Tirdzniecības
kanāls

Liepājs ezers
un Baltijas jūra

Zivju resursu
aizsardzībai

5.

Alūksnes ezeru un
Pārmetņa ezeru
savienojošā
ūdenstece bez
nosaukuma
Alūksnes ezeru un
Dzilnas ezeru
savienojošā
ūdenstece bez
nosaukuma
Auciema ezeru un
Raiskuma ezeru
savienojošā

Alūksnes ezers
– Pārmetņa
ezers

Zivju nārsta
aizsardzībai

DAP - šajā kanālā daļēji notiek licenzētā makšķerēšana. Un parasti jau tā nosaka papildus
ierobežojumus un kārtību. Kanāls ir nozīmīgs zivju sugu migrācijas ceļš no Baltijas jūras uz
Liepājas ezeru, Bārtas upi t.sk. uz nārstošanas vietām.
VVD (Liepājas RVP) - kanāls ir nozīmīgs dažādu zivju sugu migrācijas ceļš.
Gaujas upju baseinu apgabals
VVD (Madonas RVP) - nozīmīgi zivju nārsta ezeri un aizliegumi pastāv jau no 20.gs. 70tajiem gadiem.

Alūksnes ezers
un Dzilnas
ezers

Zivju nārsta
aizsardzībai

VVD (Madonas RVP) - nozīmīgi zivju nārsta ezeri un aizliegumi pastāv jau no 20.gs. 70tajiem gadiem.

Auciema ezers
un Raiskuma
ezers

Zivju nārsta
aizsardzībai,
nozīmīgi zivju
nārsta ezeri

VVD (Valmieras RVP) - šos kanālus vai mazās upītes, kas savieno ezerus, Valmieras RVP
inspektori cenšas pavasarī kontrolēt īpaši, jo tajos nereti tiek ievietoti nelikumīgi zvejas rīki
(murdi, tīkli), lai gan tas attiecas uz zvejas noteikumu pārkāpšanu. Pēc Valmieras RVP
inspektoru pieredzes var teikt, ka makšķernieku noslodze šajās vietās ir neliela (izņēmums ir

1.

6.

7.

9.

ūdenstece bez
nosaukuma
Ineša ezeru un
Tauna ezeru
savienojošā
ūdenstece bez
nosaukuma
Bez nosaukuma

10.

Slocene

Valguma ezers
un Kaņiera
ezers

nevajag ieviest
jaunu
aizliegumu no
1. marta

11.

Vecslocene

Slokas ezers
un Lielupe

nevajag ieviest
jaunu
aizliegumu no
1. marta

8.

Ineša ezers un
Tauna ezers

Zivju nārsta
aizsardzībai,
nozīmīgi zivju
nārsta ezeri

Zvārtavas
ezers un Gauja

Zvārtavas
upīte un Aima,
svītrojams no
saraksta???

kanāli starp Auciema-Raiskuma un Tauna-Ineša ezeriem, jo praktiski visā to garumā var
piebraukt ar automašīnu). Ezeri ir nozīmīgi zivju nārsta ezeri.
VVD (Valmieras RVP) - skatīt 7.punktu.

VVD (Madonas RVP) - pēc Madonas RVP inspektoru novērojumiem viena no galvenajām
nelegālo zivju murdu ievietošanas vietām, kurai Madonas RVP inspektori regulāri pievērš
uzmanību, kas varētu būt par iemeslu kādēļ DAP inspektori 4 gados izņēmuši salīdzinoši tik
mazu skaitu zivju murdu. 3 gadu laikā izņemti 9 murdi aizturēti 3 maluzvejnieki. Zivju murdos
galvenokārt konstatēti brekši un raudas.
DAP - Zvārtavas ezeram ir divas noteces – Aimas upe ezera purvainajā Z galā, kas dabā ir
meliorācijas grāvis, un ūdens līmenis tajā paceļas vien palu laikā. Grāvi šķērso vietējas
nozīmes ceļš, zem kura ir ievietota caurteka ~ 25 cm diametrā, kas ierobežo zivju migrāciju
pavasarī. Otra ir Zvārtavas upīte ezera D daļā, kas ir saglabājusi savus dabiskos meandrus, bet
ir pamatīgi aizkritusi ar kokiem un bebri ir sabūvējuši aizsprostus. Pie normāla ūdens līmeņa
zivju migrācija praktiski nevar notikt. Zvārtavas upīte ir galvenais zivju migrācijas ceļš
pavasarī, ja vien ir pali. Normālu palu laikā Zvārtavas upe un Gauja iziet no krastiem,
appludinot apkārtējās pļavas, rezultātā šajā vietā pavasarī palu laikā nevar definēt, vai tas ir
kanāls vai Gauja. Abās šajās upēs pavasaros tiek veiktas regulāras pārbaudes, bet makšķernieki
nekad nav sastapti. Šie kanāli palu laikā galvenokārt tiek izmantoti, lai ievietotu nelegālus
zvejas tīklus. Pēdējo 4 gadu laikā DAP inspektori šajos kanālos ir izņēmuši – 1 murdu, 4 tīklus
un kopā ar Smiltenes novada pašvaldības policiju aizturējusi vienu maluzvejnieku ar tīklu.
Mūsuprāt, šo kanālu/upi nevajag ievietot šajā sarakstā, jo tur praktiski neviens nemakšķerē.
Lielupes upju baseinu apgabals
DAP - pastāvošā prakse ir tāda, ka attiecībā uz Sloceni posmā Valgums – Kaņieris tiek
attiecināts Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu 28.punkts un
3.pielikums par aizliegumu makšķerēt no 1.aprīļa līdz 31.maijam, nevis 24.2. apakšpunkts par
aizliegumu makšķerēt no 1.marta līdz 30.aprīlim, jo šajos posmos tās tiek uzskatītas par
patstāvīgām, pietiekoši garām upēm, nevis caurtecēm, kā, piemēram, Starpiņupe.
DAP - pastāvošā prakse ir tāda, ka attiecībā uz Vecsloceni posmā Slokas ezers – Lielupe tiek
attiecināts Makšķerēšanas noteikumu 28.punkts un 3.pielikums par aizliegumu makšķerēt no
1.aprīļa līdz 31.maijam, nevis 24.2. apakšpunkts par aizliegumu makšķerēt no 1.marta līdz
30.aprīlim, jo šajos posmos tās tiek uzskatītas par patstāvīgām, pietiekoši garām upēm, nevis
caurtecēm, kā, piemēram, Starpiņupe.

12.

Starpiņupe
(Kaņiera kanāls)

Kaņiera ezers
un jūra

aizliegums no
1.marta līdz
30. aprīlim
jāsaglabā, jo
notiek zivju
migrācija
Zivju resursu
aizsardzībai

DAP - notiek aktīva zivju migrācija, līdz ar to aizliegums nepieciešams.

13.

Varkaļu kanāls

Babītes ezers
un Lielupe

14.

Buļļupe

15.

Meirānu kanāls

16.

17.

Mazo Baltezeru un
Lielo Baltezeru
savienojošā
ūdenstece bez
nosaukuma
Loču kanāls

Lielupe un
Buļļupe
Malmute un
Aiviekste
Mazais
Baltezers un
Lielais
Baltezers
Buļļupe un
Daugava
Daugava un
Mīlgrāvis

Zivju resursu
aizsardzībai
Zivju resursu
aizsardzībai

VVD - novērots makšķerēšanas intensitātes pieaugums pavasara periodā.

18.

Sarkandaugava

19.

Mīlgrāvis

Ķīšezers un
Daugava
Lielais
Baltezers un
Jugla
Jugla un
Ķīšezers

Zivju resursu
aizsardzībai
Zivju resursu
aizsardzībai

VVD - vajadzētu noteikt konkrētas robežas, jo vairākās kartēs tās atšķiras.

20.

Juglas kanāls

21.

Jugla

Zivju resursu
aizsardzībai

VVD - novērots makšķerēšanas intensitātes pieaugums pavasara periodā.

VVD (Lielrīgas RVP) - Varkaļu kanāls svarīgs zivju migrācijas ceļš starp Babītes ezeru un
Lielupi. Migrācijas laikā inspektori novērojuši augstu makšķerēšanas intensitāti, kā arī ir
konstatēti vairāki cemmerēšanas gadījumi.
Daugavas upju baseinu apgabals
Zivju resursu VVD (Lielrīgas RVP) - novērots makšķerēšanas intensitātes pieaugums pavasara periodā.
aizsardzībai
Zivju resursu VVD (Madonas RVP) - populāra makšķerēšanas vieta. Pēc inspektoru viedokļa liegums zivju
aizsardzībai
resursu aizsardzībai būtu nosakāms no 1. aprīļa līdz 31. maijam.
Zivju resursu
VVD - novērots makšķerēšanas intensitātes pieaugums pavasara periodā.
aizsardzībai

VVD - novērots makšķerēšanas intensitātes pieaugums pavasara periodā, lai gan jāpiebilst, ka
brīvas vietas, kur makšķerniekiem piekļūt pie ūdens, kļuvis mazāk.

VVD - novērots makšķerēšanas intensitātes pieaugums pavasara periodā.

