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BIOR Zivju resursu pētniecības departaments 
 

 veic zivju resursu un to stāvokļa izpēti Latvijas dabiskajos 

saldūdeņos un jūras ūdeņos 

 

 novērtē zvejas, makšķerēšanas un vides stāvokļa ietekmi uz zivju 

resursiem un to bioloģisko daudzveidību - lai nodrošinātu esošo 

zivju krājumu ilgtspējīgu izmantošanu  

 

 Sastāvā ietilpst 

1. Jūras nodaļa  

2. Iekšējo ūdeņu nodaļa 

3. Informācijas un datu nodaļa 

4. Akvakultūras un ihtiopatoloģijas nodaļa 



 

BIOR Zivju resursu pētniecības departaments 

 

 Iekšējo ūdeņu nodaļa veic zivju un vēžu izpēti Latvijas iekšējos ūdeņos, 

novērtē zivju krājumus; ceļotājzivju atražošanos; apkopo un glabā datus 

par zveju, makšķerēšanu un zivju resursu mākslīgo papildināšanu Latvijā 



BIOR Zivju resursu pētniecības departaments 

 

 Jūras nodaļa  

veic zivju krājumu zinātnisko izpēti Baltijas jūrā un Rīgas līci, novērtē 

rūpnieciski nozīmīgāko, zivju - reņģes, brētliņas, mencas, plekstes 

u.c.krājumus un izstrādā prognozes, Latvijas Nacionālās zivsaimniecības 

datu vākšanas programmas ietvaros.  

 
 

 

 Informācijas un datu nodaļa 

informatīvie pārskati par zveju,  zvejas un zivju apstrādes ekonomiku 

 

Gatavo datus Eiropas Komisijas struktūrām, Zinātniskās, 

tehniskās un ekonomiskās zivsaimniecības komitejai 

(STECF), Starptautiskajai Jūras pētniecības padomei 

(ICES) un Baltijas jūras vides aizsardzības komisijai 

(HELCOM); nacionālajām iestādēm,  

Zemkopības ministrijai, Vides un reģionālās attīstības 

ministrijai, Lauku atbalsta dienestam (LAD), Valsts vides 

dienestam (VVD), Centrālajai statistikas pārvaldei (CSP); 

utt. 



BIOR Zivju resursu pētniecības 

departaments 

 

Ihtiopatoloģijas un akvakultūras nodaļa  

 Galvenais uzdevums, sadarbībā ar 

iekšējo ūdeņu laboratoriju, ir novērtēt 

zivju resursu atražošanas pasākumu 

kvalitāti 

 Lai novērtētu mākslīgi audzēto un 

izlaisto lašveidīgo zivju migrācijas un 

atgriešanos, katru gadu ar piekarzīmītēm 

tiek iezīmētas 3000-4000 zivis, tiek 

uzturēta datu bāze ar iezīmēto zivju 

nozvejas vietām, vecumu, migrācijām, u.c. 

 Pētnieciskā darbība, pētīta piem., lašu un 

taimiņu mazuļu nobriešana (smoltifikācija) 

 Akadēmiskie un lietišķie pētījumi zivju 

slimību jomā 



ZA  «Tome» ZA  «Tome» zivju audzēšanas baseini 

Lašu mazuļi baseinā Lašu ikru «slaukšana» 



Valsts un privāto zivju audzētavu dabiskajos ūdeņos izlaisto zivju kāpuru, 
mazuļu un smoltu skaits 2001.-2013.gadā, tūkstošos. 
 
Aptuveni 90 % no dabiskajās ūdenstilpēs izlaižamo zivju mazuļu daudzuma 
nodrošināja BIOR valsts zivju audzētavas, bet 10 % privātās zivju 
audzētavas 



Pēdējos gados tiek izlaisti ap 10-15 miljoni  zivju kāpuru un 
mazuļu gadā 

Zivju suga Vecums Kopā 

Lasis smolts 737 100 

Lasis 1gadn 15 260 

Lasis vienv. 256 100 

Taimiņš smolts 160 728 

Taimiņš 1gadn 200 942 

Taimiņš vienv. 30 000 

Ceļotājsīga vienv. 16 423 

Ezersīga vienv. 20 750 

Zandarts vienv. 595 360 

Vēdzele vienv. 30 000 

Strauta forele vienv. 59 400 

Vimba vienv. 568 400 

mazuļi:   2 690 463 

Vēdzele kāpurs 500 000 

Nēģis kāpurs 11 816 000 

Līdaka kāpurs 509 000 

kāpuri:   12 825 000 

KOPĀ:   15 515 823 



2012.gadā BIOR iegādājās 

Atlantijas storu kāpurus.  

 

2013.gada rudenī Daugavas grīvas 

rajonā tika veikta pirmā, 1500 storu 

mazuļu izlaišana  

 

Visas izlaižamās zivis tika 

iezīmētas ar T veida piekarzīmītēm 

 

2014.gadā plānojam izlaist 900 

(2+) un 2000 (1+) mazuļus 







Zivju resursu atražošana (papildināšana) ir zivju 
kāpuru un mazuļu audzēšana, kam seko 
ielaišana dabiskajās ūdenstilpēs  
 

Zivju resursu atražošanas politiku nosaka 
Zemkopības ministrija saskaņā ar Ministru 
kabinetā apstiprinātajām Zivju resursu mākslīgās 
atražošanas valsts programmas 
pamatnostādnēm 2011-2016. gadam 

 



Šobrīd ir spēkā Zivju resursu atražošanas plāns 
2014-2016.gadam 
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.26 Par Zivju 
resursu mākslīgās atražošanas rīcības plānu 
2014.-2016.gadam, Rīgā 2014.gada 20.janvārī (prot. Nr.1 41.§) 
 

MK noteikumi Nr.381 Kārtība, kādā uzskaitāmi 
un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju 
resursu atražošanai un pavairošanai paredzētie 
zivju mazuļi, Rīgā 2004.gada 22.aprīlī (prot. Nr.24 15.§) 

 

 

 



Zivju krājumu atražošanas (papildināšanas) 
galvenais mērķis ir zinātniski pamatota zivju 
resursu ilgtspējības un daudzveidības 
nodrošināšana publiskos ūdeņos, mazināt 
antropogēnās ietekmes radītos zaudējumus un 
sekmēt ilgtspējīgu zveju un makšķerēšanu !  



Zivju mazuļus dabiskajās ūdenstilpēs var ielaist 
 ja zivju audzētava atrodas PVD uzraudzībā un kontrolē 

 ja ielaišana notiek atbilstoši zivju resursu atražošanas valsts 
programmai, ūdenstilpju zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem, ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas 
nolikumam vai pamatojoties uz valsts zinātniskā institūta 
BIOR rekomendācijām 

 no citām valstīm drīkst ievest un ielaist zivju mazuļus ja ir 
izsniegts attiecīgās valsts veterinārais sertifikāts, un ievest 
atražošanai drīkst tikai PVD atzīta zivju audzētava 

 jaunu zivju sugu mazuļu ielaišana vai pārvietošana notiek 
saskaņā ar Zvejniecības likuma 22.panta pirmo daļu, t.i ar 
Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju, ko izdod pēc pozitīva 
atzinuma saņemšanas no BIOR un PVD 

http://likumi.lv/doc.php?id=34871
http://likumi.lv/doc.php?id=34871
http://likumi.lv/doc.php?id=34871


Zivju resursu atražošanu nosaka trīs rīcības 
virzieni: 

1. Papildināt Gaujas, Ventas un mazo upju baseinu 
dabiskos resursus ar 5,76 milj. gab.g-1  ceļotājzivju 
kāpuriem, mazuļiem un smoltiem. Nodrošina valsts un 
privātās zivju audzētavas. Finansē ZM.  

 

2. Pilnveidot publisko ūdenstilpju zivju resursus ar līdz 
30-46 milj. gab.g-1 zivju kāpuru un mazuļu. Nodrošina 
privātās zivju audzētavas. Finansē no valsts budžeta 
(Zivju fonda līdzekļi) un ir valsts programmas 
(Pamatnostādņu) daļa 



3. Papildināt Daugavas baseina zivju resursus ar 6,37 
milj. gab.g-1 ceļotājzivju kāpuriem, mazuļiem un 
smoltiem, lai kompensētu Daugavas HES kaskādes 
izraisīto negatīvo ietekmi uz zivju resursiem. Nodrošina 
BIOR zivju audzētavas. Finansē LATVENERGO 

 

4. Zivju resursu mākslīgās atražošanas zinātniskā 
novērtējuma nodrošināšana. Nodrošina BIOR Zivju 
resursu pētniecības departaments 



Pasākumi izvirzītā mērķa 
sasniegšanai 

Izpildes 
termiņš 

Atbildīgā 
institūcija 

Tiešie darbības rezultāti 

1.1. Paredzēto atražošanas 
pasākumu pasūtījuma 
nodrošināšana 

Gada 1. 
ceturksnis 

ZM, 
BIOR 

Katram gadam tiek noteikti konkrēti zivju mazuļu 
atražošanas un izlaišanas pasākumi un noformēts ZM 
pasūtījums veicamajiem darbiem zivju resursu 
atražošanā atbilstoši pieejamajam valsts budžeta 
finansējumam (!) 

1.2. Vaislas materiāla 
iegādes pasākumu 
nodrošināšana 

Gada 1., 2., 
3. un 4. cet. 

BIOR Nodrošināta vaislinieku nozveja, lai iegūtu vaislas 
produktus (ikrus un pieņus) 

1.3. Zivju kāpuru un 
mazuļu audzēšanas 
pasākumu nodrošināšana 

Gada 1., 2., 
3. un 4. cet. 

BIOR Nodrošināta zivju mazuļu audzēšana saistībā ar ZM 
pasūtītajiem zivju resursu atražošanas darbiem 
atbilstoši ikgadējam apjomam, paredzot arī privāto zivju 
audzētavu iesaistīšanu dažu sugu atražošanas 
pasākumu nodrošināšanā 

1.4. Zivju kāpuru un 
mazuļu izlaišanas 
pasākumu nodrošināšana 

Gada 2. un 
3. 
ceturksnis 

BIOR, 
ZM 

Atbilstoši ZM saskaņotam un apstiprinātam ikgadējam 
zivju mazuļu izlaišanas plānam nodrošināta 5,76 milj. 
gab. ceļotājzivju kāpuru un mazuļu izlaišana dalījumā, 
kas atbilst katrai zivju sugai paredzētajam apjomam 

1.5. Pārskatu 
sagatavošana un 
iesniegšana ZM par 
kārtējo gadu 

Ar 2015.g 
katra gada 
1. cet. 

BIOR Sniegts pārskats un novērtējums par ZM pasūtīto zivju 
resursu atražošanas darbu izpildi 

RĪCĪBAS VIRZIENS Nr1 - Gaujas, Ventas un mazo upju 
baseinu dabisko resursu papildināšana ar ceļotājzivīm 

MK rīkojums Nr.26 Rīgā 

20.01.2014. (prot. Nr.1 41.§) Par 

Zivju resursu mākslīgās 

atražošanas rīcības plānu 
2014.-2016.gadam 



RĪCĪBAS VIRZIENS Nr1 - Gaujas, Ventas un mazo upju baseinu 
ceļotājzivju dabisko resursu papildināšana PRAKSĒ 

 Zemkopības ministrijas pasūtījums un finansējums ! 

 Pavasarī un rudenī notiek vaislinieku zveja Gaujā un Ventā 
BIOR Z/A Tome iesniedz un saskaņo vaislinieku zvejas programmu  

Zemkopības ministrijā -> Vides ministrijā -> Valsts Vides dienestā   

 

BIOR slēdz līgumus ar zvejniekiem 

 

Zvejnieki zvejo vaisliniekus 

 

 BIOR iegūst vaislas produktus 

ikrus -> zivju kāpurus -> audzē mazuļus 
 

Saskaņā ar ZM apstiprināto zivju audzētavu «Plānu zivju mazuļu ielaišanai dabiskās ūdenstilpēs 
2014. gadā» notiek 

 Zivju kāpuru un mazuļu izlaišana dabīgās ūdenstilpēs 
Pirms izlaišanas veic inventarizāciju Z/A, sastāda invent. aktu, aicina izlaišanas komisiju 

(BIOR,PVD, VVD reģionālās vides pārvaldes), komisija pārbauda invent.akta atbilstību (saskaita 
zivis), noformē izlaišanas aktu un IZLAIŽ 

 



Zivju suga,  
attīstības stadija 

2014. gads 2015. gads 2016. gads 

Ielaisto zivju kāpuru, mazuļu un smoltu skaits, gab. 

Laša, taimiņa  smolti 250 000 250 000 250 000 

Laša, taimiņa mazuļi 330 000 330 000 330 000 

Ceļotājsīgas mazuļi  20 000 20 000 20 000 

Ezersīgas mazuļi 50 000 50 000 50 000 

Zandarta mazuļi 500 000 500 000 500 000 

Līdakas kāpuri 500 000 500 000 500 000 

Līdakas mazuļi 30 000 30 000 30 000 

Strauta foreles mazuļi 50 000 50 000 50 000 

Vēdzeles kāpuri 500 000 500 000 500 000 

Vēdzeles mazuļi 30 000 30 000 30 000 

Nēģu kāpuri 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

KOPĀ 5 760 000 5 760 000 5 760 000 

RĪCĪBAS VIRZIENA Nr1 - Gaujas, Ventas un mazo upju 
baseinu ceļotājzivju dabisko resursu papildināšanai 

 

Rezultatīvie rādītāji 

MK rīkojums Nr.26 Rīgā 

20.01.2014. (prot. Nr.1 41.§) Par 

Zivju resursu mākslīgās 

atražošanas rīcības plānu 
2014.-2016.gadam 



RĪCĪBASVIRZIENS Nr2 - Publisko ūdenstilpju 
ihtiofaunas struktūras pilnveidošanai un resursu 

papildināšanai 
Pasākumi izvirzītā mērķa 

sasniegšanai 
Izpildes 
termiņš 

Atbildīgā institūcija Tiešie darbības rezultāti 

2.1. Projektu pieteikumu 
sagatavošana un iesniegšana 
par ZF finansējamo pasākumu 
zivju resursu pavairošanai 
publiskajās ūdenstilpēs vai 
ūdenstilpēs, kurās zvejas 
tiesības pieder valstij 

Katra 
gada 1., 
2., 3. un 
4. 
ceturksnis 

Projektu pieteicēji: 
valsts iestādes, 
pašvaldības vai citas 
atvasinātas publiskas 
personas, kā arī 
biedrības un nomnieki, 
ja ir vienošanās ar 
pašvaldību 

Saņemts Zivju fonda padomes 
atbalsts un nodrošināts ZF 
finansējums konkrētu projektu 
īstenošanai atbilstoši pieejamajam 
valsts budžeta finansējumam 

2.2. Publisko ūdenstilpju zivju 
resursu papildināšanas 
nodrošināšana 

Katra 
gada 1., 
2., 3. un 
4. 
ceturksnis 

Projektu pieteicēji 
(skat. 2.1.) 

Izmantojot valsts budžeta finansējumu, 
atražoti un izlaisti makšķerēšanai un 
zvejai paredzēto mērķsugu zivju sugu 
kāpuri un mazuļi (vismaz 10 milj. gab. 
g) publisko ūdenstilpju ihtiofaunas 
struktūras pilnveidošanai un resursu 
papildināšanai 

2.3. Pārskatu sagatavošana un 
iesniegšana Zivju fondā par 
atbalstīto projektu īstenošanu 

Katra 
gada 4. 
cet. pēc 
darbu 
izpildes  

Projektu pieteicēji 
(skat. 2.1.) 

Pārskati par projekta īstenošanu 
(iesniedz LAD, kas kopijas iesniedz 
ZM), kā arī par resursu papildināšanai 
ielaisto zivju daudzumu, to kvalitātes 
normatīvu izpildi un ielaišanas vietām 

MK rīkojums Nr.26 Rīgā 

20.01.2014. (prot. Nr.1 41.§) Par 

Zivju resursu mākslīgās 

atražošanas rīcības plānu 
2014.-2016.gadam 



RĪCĪBASVIRZIENS Nr2 - Publisko ūdenstilpju ihtiofaunas struktūras 
pilnveidošanai un resursu papildināšanai PRAKSĒ 

 Gada sākumā Zivju Fonds izsludina konkursa nolikumu 
 

 Pašvaldības un sabiedriskās organizācijas sniedz projektu pieteikumus LAD 
 

 LAD izvērtē formālo atbilstību un nosūta ZM Zivsaimn.dep.& Zivju Fondam 
 

 ZM lūdz BIOR Zivju resursu pētniecības departamentu (G.Korņilovu) tos 
izvērtēt, iesaistot zinātniekus un sagatavot atzinumus 

 

 Zivju Fonds atklātā sēdē caurskata, izvērtē pieteikumus un  ja nav pretrunā ar 
prasībām, tad piešķir līdzekļus 

 

 Pašvaldības apzina zivju piegādātājus, slēdz līgumus un komisijas klātbūtnē 
(Z/A pārstāvis, ūdenstilpes apsaimniekotājs vai īpašnieks, PVD, VVD, 

pašvaldības pārstāvis)  izlaiž zivis 
 

 Pārskatu sagatavošana un iesniegšana Zivju fondā par projektu īstenošanu 

Finansē no Zivju fonda līdzekļiem t.i.no valsts budžeta ! 



Izlaižamo zivju suga vai vēži 2014. gads 2015. gads 2016. gads 

Izlaisto zivju kāpuru, mazuļu un smoltu vai 
vēžu skaits, gab.** 

Līdakas, vēdzeles kāpuri (90 % no skaita ) 27 000 000 36 000 000 41 400 000 

Zandarta, sīgas, alatas, līņa, plauža, strauta 
foreles, laša, taimiņa, vēža un citi mazuļi * 
(10 % no skaita) 

3 000 000 4 000 000 4 600 000 

KOPĀ 30 000 000 40 000 000 46 000 000 

RĪCĪBAS VIRZIENA Nr2 Publisko ūdenstilpju ihtiofaunas 
struktūras pilnveidošana un resursu papildināšana  

 

Rezultatīvie rādītāji 

Piezīmes. 
* Tiek plānota zivju un vēžu ielaišana, taču pieļauj arī citu zivju sugu ielaišanu, saņemot 
attiecīgu BIOR pamatojumu. Detalizētu Zivju mazuļu vai vēžu ielaišanas apjomu (pa sugām) 
nav iespējams paredzēt, jo tas ir saistīts ar attiecīgiem ZF projektu pieteikumiem noteiktu 
resursu papildināšanai konkrētās ūdenstilpēs. 
 
** Līdaku un vēdzeļu kāpuru vietā ir ielaižami arī to mazuļi, skaitu attiecīgi pārrēķinot (tab. Nr. 
6); tādā gadījumā līdaku un vēdzeļu kāpuru kopējais skaits varētu būt mazāks. 

MK rīkojums Nr.26 Rīgā 

20.01.2014. (prot. Nr.1 41.§) Par 

Zivju resursu mākslīgās 

atražošanas rīcības plānu 
2014.-2016.gadam 



RĪCĪBAS VIRZIENA Nr2 ietvaros  
Atbalsta pasākuma "Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā" ietvaros ielaistie  

vēžu un zivju mazuļi 2012.gadā  

Zivju suga  Attīstības stadija   Skaits, gab.  
 

Ālants mazulis 700  

Līdaka mazulis 69 250 

Līdaka Kāpurs  1 205 000 

Platspīļu vēzis  mazulis 6 000  

Taimiņš mazulis 25 000 

Vēdzele mazulis 24 000  

Zandarts mazulis 191 248  

Kopā 2012 1 521 198  



Atbalsta pasākuma «Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 

ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā» izlaistās zivis 

Zivju suga  Attīstības stadija   Skaits, gab.  
 

2012 izlaists Mazulis (21 %) 316 198 

2012 izlaists Kāpurs  (79 %) 1 205 000 

Kopā 2012 1 521 198  

2013 izlaists Mazulis (40 %) 327 688 

2013 izlaists Kāpurs  (60 %) 500 000 

Kopā 2013 827 688  

2014 pieteikti mazuļi (73 %) 859 000 

2014 pieteikti kāpuri (27 %) 320 000 

Kopā 2014 1 179 000 



Rīcības virziens 3. Daugavas baseina zivju resursu 

pavairošana to zaudējumu kompensācijai 

Pasākumi izvirzītā mērķa 
sasniegšanai 

Izpildes 
termiņš 

Atbildīgā 
institūcija 

Tiešie darbības rezultāti 

3.1. Rīcības virzienā paredzēto 
atražošanas pasākumu 
pasūtījuma nodrošināšana 

2014. 
gada 4. 
cet. 

Latv 
energo, 
BIOR 

Noteikti zivju mazuļu audzēšanas un izlaišanas 
pasākumi un veikts Latvenergo pasūtījums 
darbiem zivju resursu atražošanā atbilstoši VVD 
lēmumam par zaudējumu kompensāciju 

3.2. Vaislas materiāla iegādes 
pasākumu nodrošināšana 

Katra gada 
1., 2., 3. 
un 4. cet. 

BIOR Nodrošināta kvalitatīvu vaislinieku nozveja, lai 
iegūtu vaislas produktus (ikrus un pieņus) zivju 
resursu atražošanas vajadzībām 

3.3. Zivju kāpuru un mazuļu 
audzēšanas pasākumu 
nodrošināšana 

Katra gada 
1., 2., 3. 
un 4. cet. 

BIOR Nodrošināta zivju mazuļu audzēšana atbilstoši 
Latvenergo pasūtījumā noteiktajam apjomam, 
paredzot arī privāto zivju audzētavu iesaistīšanu 
pasūtījumā noteiktā apjoma nodrošināšanai 

3.4. Zivju kāpuru un mazuļu 
izlaišanas pasākumu 
nodrošināšana 

Katra gada 
2. un 3. 
cet. 

BIOR, 
ZM 

Atbilstoši ZM saskaņotam un apstiprinātam 
ikgadējam zivju mazuļu izlaišanas plānam 
nodrošināta 6,37 milj. gab. ceļotājzivju kāpuru, 
mazuļu un smoltu izlaišana dalījumā pa katrai 
sugai paredzēto apjomu un ūdenstilpēm 

3.5. Pārskatu sagatavošana un 
iesniegšana Latvenergo par 
kārtējā gada audzēšanas un 
izlaišanas izpildi 

Ar 2015- 
katra gada 
1. cet. 

BIOR Sniegts pārskats (iesniegts Latvenergo, kopija - 
ZM) par Latvenergo pasūtījuma izpildi un izpildes 
novērtējums 
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Rīcības virziens 3. Daugavas baseina zivju resursu 

pavairošana to zaudējumu kompensācijai PRAKSĒ 

 LATVENERGO PASŪTĪJUMS UN FINASĒJUMS 

 Vaislinieku zveja Daugavā notiek pavasarī un rudenī 
BIOR Z/A Tome iesniedz un saskaņo vaislinieku zvejas programmu  

Zemkopības ministrijā -> Vides ministrijā -> Valsts Vides dienestā   

 

BIOR slēdz līgumus ar zvejniekiem 

 

Zvejnieki zvejo vaisliniekus 

 

 BIOR iegūst vaisla produktus - ikrus -> zivs kāpurus -> audzē 
mazuļus 

 

Saskaņā ar LATVENERGO un ZM apstiprināto zivju audzētavu «Plānu zivju mazuļu ielaišanai 
dabiskās ūdenstilpēs 2014. gadā» notiek 

 Zivju kāpuru un mazuļu izlaišana dabīgās ūdenstilpēs 
Pirms izlaišanas veic inventarizāciju ZA, sastāda invent.aktu, aicina izlaišanas komisiju 

(LATVENERGO, BIOR, PVD, VVD), komisija pārbauda invent.akta atbilstību (pārskaita zivis), 
noformē izlaišanas aktu un IZLAIŽ 

 



Zivju suga, attīstības stadija 2014. gads 2015. gads 2016. gads 

Izlaisto zivju kāpuru, mazuļu un 

smoltu skaits, gab. 

Laša, taimiņa smolti 600 000 600 000 600 000 

Laša, taimiņa mazuļi 70 000 70 000 70 000 

Zandarta, vimbas, sīgas, līdakas 

mazuļi 

700 000 700 000 700 000 

Līdakas kāpuri 500 000 500 000 500 000 

Nēģa kāpuri 4 500 000 4 500 000 4 500 000 

KOPĀ 6 370 000 6 370 000 6 370 000 

Rīcības virziena Nr 3 Daugavas baseina zivju resursu 
pavairošanai, lai kompensētu to zaudējumus 

 
Rezultatīvie rādītāji 
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Rīcības virziens  Nr 4. Zivju resursu mākslīgās 
atražošanas zinātniskā novērtējuma nodrošināšana 

Pasākumi mērķa 
sasniegšanai 

Izpildes 
termiņš 

Atb. 
Inst. 

Tiešie darbības rezultāti 

4.1. Zinātniskā novērtējuma 
pasākumu nodrošināšana 

Katra gada 
1. cet. 

ZM, 
BIO
R 

Noteikti konkrēti rīcības pasākumi, veikts ZM 
pasūtījums zivju resursu atražošanas 
novērtējumam 

4.2. Zivju mazuļu bioloģiskās 
kvalitātes kontroles 
nodrošināšana 

Katra gada 
1., 2., 3. 
un 4. cet. 

BIO
R 

Sniegti atzinumi par zivju audzētavu 
izlaižamo mazuļu atbilstību bioloģiskajiem 
normatīviem un priekšlikumi to 
pilnveidošanai 

4.3. Zivju mazuļu ielaišanas 
dab. ūdenstilpēs 
efektivitātes novērtējums 
(iezīmēšana, kontrolzveja, 
resursu stāvokļa 
novērtēšana) 

Katra gada 
2. un 3. 
ceturksnis 

BIO
R 

Novērtēta zivju mazuļu ielaišanas 
efektivitāte. Izstrādāti priekšlikumi zivju 
mazuļu izlaišanas optimizācijai (piemēram, 
piemērots laiks un vieta) 

4.4. Bioloģisko normatīvu 
pamatojuma izstrāde 

2016. 
gada 3. un 
4. cet. 

BIO
R 

Precizēti bioloģiskos normatīvus mākslīgi 
pavairoto zivju ielaidumam nākamajam 
plānošanas periodam 
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Rīcības virziens  Nr 4. Zivju resursu mākslīgās 
atražošanas zinātniskā novērtējuma nodrošināšana 

Pasākumi izvirzītā mērķa 
sasniegšanai 

Izpildes 
termiņš 

Atb. 
Inst. 

Tiešie darbības rezultāti 

4.5. Zivju resursu 
atražošanas nākamā gada 
izlaišanas plāna vietu, laika 
un apjoma pamatojuma 
izstrādes 

Katra gada 
4. cet. 

BIOR Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, 
sagatavots pamatojums zivju atražošanai 
un mazuļu izlaišanai nākamajā gadā 

4.6. Plānā ietverto zivju 
resursu mākslīgās 
atražošanas pasākumu 
koordinēšanas un 
pārraudzības nodrošināšana 

Katra gada 
1., 2., 3. 
un 4. cet. 

BIOR Nodrošināta zivju mākslīgās atražošanas 
procesa koordinācija, sniegti secinājumi par 
ZF pieteiktajiem un citiem projektiem zivju 
mākslīgajai atražošanai un mazuļu ielaišanai 

4.7. Pārskats par 2014.-
2016. un priekšlikumi 
nākamajam periodam 

2016. 
gada 4. 
cet. 

BIOR Sagatavots pārskats par plānā noteikto 
pasākumu īstenošanu 2014.-2016. un 
sniegts priekšlikums par rīcību pēc plāna 
darbības laika beigām 
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Zivju krājumus ezeros var papildināt arī 
pašvaldības vai ezera apsaimniekotāji un 
sabiedriskās organizācijas par saviem līdzekļiem, 
saskaņojot ar BIOR pirms izlaišanas un pēc tam 
par to informējot BIOR 
 

Ūdenstilpju īpašnieki un apsaimniekotāji 2012.gadā papildinājuši dabiskajās 
ūdenstilpes par 378 333 mazuļiem un kāpuriem - Durbes ez., Feimaņu ez., 
Jaunpils ez., Ogre, Pededze, Puzes ez., Engures bas., Gaujas bas., Lielupes, 
Ventas un Juglas baseina upes 

 

 

 

 



Prasības zivju resursu papildināšanai, ko veic papildus valsts 
programmai (MK not.381 Kārtība, kādā uzskaitāmi un ielaižami dabiskajās ūdenstilpēs zivju resursu atražošanai un 

pavairošanai paredzētie zivju mazuļi) 

 Zivju mazuļu papildināšanu jāsaskaņo ar BIOR, jābūt saskaņā ar ezera 
eksplutācjas plānu  vai licencētās makšķerēšanas nolikumam 

 Zivju mazuļus drīkst iepirkt tikai no PVD atzītas zivju audzētavas 
 Transportējot mazuļus, audzētava izraksta preču pavadzīmi–rēķinu 
 ūdenstilpes īpašnieks/apsaimniekotājs informē pašvaldību par zivju 

izlaišanu  
 mazuļu izlaišana notiek ūdenstilpes īpašnieka vai apsaimniekotāja, zivju 

audzētavas pārstāvja, PVD, VVD un pašvaldības pārstāvja klātbūtnē ! 
 ielaišanas vietā 3 eksemplāros noformē izlaišanas aktu. Aktu paraksta 

iepriekšminētās personas. Viens eksemplārs glabājas pie ūdenstilpes 
īpašnieka/apsaimniekotāja, otrs zivju audzētavā, trešo iesniedz BIOR 
institūtā !!!  

 ūdenstilpes īpašnieks/apsaimniekotājs līdz 1.novembrim noformē zivju 
mazuļu ielaišanas kopsavilkuma aktu, norādot sugas un vecuma grupas, 
un iesniedz to BIOR institūtā. BIOR kopsavilkuma akta kopijas nosūta VVD 
un Vides ministrijai 



Suga 
Attīstības 
stadija1 

Vecums 
(gadi2) 

Min. svars 
mazākām zivīm 

grupā (g) 

Vidējais 
svars 

grupā3 (g) 

Ieteicamais 
izlaišanas laiks 

(mēnesis) 

Ālants mazulis 0+ - 2 VI-IX 

Lasis smolts 1 15-18D 18GV 25 D IV beigas –V 

Lasis smolts 2 25 40 IV beigas –V 

Lasis mazulis 0+ līdz 1+ 1,2 1,2-14 VI-IX (0+), IV-V (1+) 

Līdaka mazulis 0+ līdz 1+ 1 1 IV-X 

Līdaka kāpurs - - - III-VI 

Nēģis kāpurs - - - V-VI 

Sīga mazulis 0+ līdz 1+ - 2 VI-IX 

Strauta forele mazulis 0+ līdz 1+ - 1 VI-IX 

Taimiņš smolts 1 14D 15 GV ; 18 D IV beigas 

Taimiņš smolts 2 25 35 IV beigas 

Taimiņš mazulis 0+ līdz 1+ 1,2 1,2-14 VI-X (0+), IV-V (1+) 

Vēdzele mazulis 0+ - 2 VII-IX 

Vēdzele kāpurs - - - III-IV 

Vimba mazulis 0+ - 0,8 VII-IX 

Zandarts mazulis 0+ - 1 VII-X 

Dabiskajās ūdenstilpēs ielaižamo zivju svara normatīvi un 
ieteicamais izlaišanas laiks 2014.-2016.gadā 
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Zivju suga 

Attiecība (gab.) 

Informācijas avots 
Kāpurs 

Vienvasaras 
mazulis 

Viengad
nieks 

Smolts 

Ālants 100 10 1 - - 

Lasis - 13,3 8 1 ICES WGBAST1 

Līdaka 25 

15 (1 g mazulis) 
5 (10 g mazulis) 
2 (30 g mazulis) 

1 (100 g mazulis) 

- - 
(Anpilova, 

Ponedeļko)2 

Nēģis tiek izlaisti tikai kāpura stadijā 

Sīga 24 6 1 - MK noteikumi3 

Strauta forele tiek izlaisti vienvasaras mazuļu stadijā 

Taimiņš - 16,7 6,6 1 ICES WGBAST1 

Vēdzele 60 6 1 - MK noteikumi3 

Vimba - 8 1 - MK noteikumi3 

Zandarts 20 5 1 - MK noteikumi3 

Zivju vecuma grupu attiecības 
(savstarpējā aizvietojamība) 
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Par plāna īstenošanu atbildīgās institūcijas un pārskati 
 
Par plāna īstenošanu ir atbildīgas  
 
1) Zemkopības ministrija atbild par plāna īstenošanu 2014.-2016. gadā un to 
uzrauga  
2) BIOR atbilstoši plānā paredzētajiem pasākumiem nodrošina minēto 
pasākumu kvalitatīvu izpildi no pieejamā finansējuma. 
 
ZM sadarbībā ar BIOR 2016. gada 4. ceturksnī sagatavos pārskatu par plānā 
noteikto uzdevumu un pasākumu īstenošanu 2014.-2016. gadā un izstrādās 
priekšlikumus nākamajam periodam. 



UZTICIES  

      PIEREDZEI! 


