1.pielikums
starp Ministriju un Institūtu
noslēgtajam līgumam

DARBA UZDEVUMS
ZIVJU RESURSU ATRAŽOŠANAS PASĀKUMU NODROŠINĀŠANAI
Nr.
p.k.

Darba apraksts

Izpildes
termiņš

Rezultatīvais rādītājs

1.

1. Gaujas un Ventas upju baseinu apgabala publisko upju ceļotājzivju resursu papildināšana
ievērojot Zivju resursu mākslīgās atražošanas plāna 2021.-2024. gadam (turpmāk – Plāns)
1.rīcības virzienu, institūta 28.01.2021. vēstuli Nr.1-6/123-e “Par izmaiņām zivju resursu
atražošanas plāna 2021-2024 izpildē” un Ministrijā saskaņoto plānu zivju mazuļu ielaišanai
dabiskajās ūdenstilpēs 2021. gadā, kas paredz kopējo zivju mazuļu un kāpuru daudzuma
7 386 557 gabali ielaišanu sekojošos apjomos:
1) lasis 1gad. (smolts) ar vidējo svaru 18,0g – 7 000 gab.;
2) taimiņš 1gad. (smolts) ar vidējo svaru 15,0g – 201 557 gab.;
3) taimiņš 2 gad. (smolts) ar vidējo svaru 35,0g.– 28 000 gab.;
4) zandarts (mazulis) vienvasaras – 50 000 gab. ar vidējo svaru 1,0 g.;
5) strauta forele (mazulis) vienvasaras – 100 000 gab. ar vidējo svaru 1,0g;
6) nēģis (kāpuri) – 7 000 000 gab.

01.01.31.12.

Dabiskajos ūdeņos ielaisti
7,386557 milj. gab. zivju kāpuru,
mazuļu un smoltu.
Zivju mazuļu izlaišanas aktu
kopijas un kopējie izlaišanas
apjomi.

2. Lai izpildītu Plānā noteiktos lašu un taimiņu smoltu ielaišanas apjomus, visā Plāna
īstenošanas periodā tiks nodrošināti sekojoši lašu un taimiņu ielaišanas apjomi:
Gads
Taimiņu smolti 1 Taimiņu smolti 2 Lašu smolti 1
gad.
gad.
gad.
2021
201 557
28 000
7 000
2022
190 000
25 000
110 000
2023
105 000
13 500
341 500
2024
103 443
13 500
341 500
Saskaņā ar Plānu visā periodā 400 000
80 000
1 000 000
jāizlaiž
Izlaižamais
apjoms
pēc 600 000*
80 000
800 000*
izmaiņām**
* Neizlaistie lašu smolti var tikt 20 % ietvaros aizstāti ar papildus izlaistajiem taimiņa smoltiem
saskaņā ar Līguma 4.1.apakšpunktu.
**Ielaižamais lašu un taimiņu smoltu apjoms pēc izmaiņām ir iespējams, ja 2022.-2024. gadā tiks
piešķirts papildu finansējums, ievērojot Plānā ietvertās zivju mazuļu un kāpuru audzēšanas izmaksas.

Institūta
atbildīgā
persona
Ivars
Putviķis

2.

Nēģu vaislinieku (1000 kg) pārvietošana Ventas un Gaujas baseinu publiskajās ūdenstilpēs
nārsta vietās augšpus šķēršļiem.

01.01.31.12.

3.

Institūtā izaudzēto zivju resursu atražošanai paredzēto mazuļu uzskaite un zivju mazuļu
uzskaites komisiju darba organizēšana, kā arī ūdenstilpju īpašnieku vai apsaimniekotāju datu
apkopošana par to realizētajām zivju mazuļu ielaišanām dabiskajās ūdenstilpēs atbilstoši
normatīvajam regulējumam par kārtību, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs
zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie zivju mazuļi.

01.01.31.12.

Pārvietoti 1000 kg nēģu vaislinieki Ivars
Putviķis,
Ruta Medne
Kopsavilkums par ielaisto zivju
Ivars
mazuļu sugām, apjomiem, mazuļu
Putviķis,
attīstības stadijām un/vai vecuma Ruta Medne
grupām, izlaišanas laikiem, vietām
un finansējuma avotu

Atskaites par paveikto darbu tiek iesniegtas papīra formātā 1 eksemplārā, un attiecīgi sagatavotā informācija elektroniski nosūtīta uz e-pastu: Inese.Bartule@zm.gov.lv.
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