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VVD iekšējo ūdeņu kontroles 
32 inspektoru pārraudzībā ir:

• 2 256 ezeri ar kopējo platību ap 100000 ha
(262 ezeri > 50 ha; 490 > 10 ha; 13 >1000 ha);

• 796 ūdenskrātuves (304 > 1 ha);

• 12 400 upes ar kopējo garumu ap 37350 km
(17 upes garākas par 100 km; 880 > 10 km).

Ar Civillikumu publisko ūdenstilpju statuss ir
piešķirts 207 ezeriem un 42 upēm, bet zvejas
tiesības valstij pieder vēl 208 ezeros un 17 upēs
vai to daļās.
Tādējādi valstij pieder zvejas tiesības ezeros un
upēs ar kopējo platību vairāk kā 87 000 ha. Visi
pārējie ūdeņi ir privāti.

Latvijas iekšējos ūdeņos ir ap 1200
pašpatēriņa zvejnieku, 300 komerczvejnieku
(uzņēmumu) un 120000 makšķernieku.
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VVD jūras zvejas kontroles 26 inspektoru 
pārraudzībā ir:

• 606 piekrastes zvejas 
laivas – ~3% no kopējās 
nozvejas

• 62 zvejas kuģi ar 
tiesībām zvejot Baltijas 
jūrā aiz piekrastes joslas 
– ~48% no kopējās 
nozvejas

• 11 tāljūras zvejas kuģi –
~49% no kopējās nozvejas

kā arī zivju pārstrādes, 
tirdzniecības un 
transportēšanas objekti.
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Pašvaldību tiesības un pienākumi 
publisko ūdeņu pārvaldībā

• Zemes pārvaldības likums (15.pants) -
tiesiskais pamats, kas nodod publiskos
ūdeņus pašvaldības valdījumā.

Valdījums ietver gan tiesības lietot, gan
pienākumu uzturēt kārtībā atbilstoši
normatīvo aktu prasībām. Vairāk tā ir iespēja
pašvaldībai organizēt kontroli,
apsaimniekošanu, mazāk pienākums – jo nav
noteiktas minimālās/ maksimālās uzturēšanas
prasības ūdeņiem.

• netieši nosaka Zvejniecības likuma 18.pants
par pašvaldības pilnvarotām personām.
Pašvaldība var pilnvarot veikt zvejas kontroli,
kas ir pašvaldības kompetence.
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VVD lēmumi par makšķerēšanas un zvejas 
pārkāpumiem iekšējos ūdeņos 2017.gadā

(kopā 882 lēmumi, no tiem 780 par makšķerēšanas un 102 par 
zvejas pārkāpumiem) 

62%

31%

5%

3,6%
3,2%

VVD protokoli
Pašvaldības policijas protokoli
Pašvaldības pilnvaroto personu protokoli
VVD pilnvaroto personu protokoli
Valsts policijas protokoli
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VVD lēmumi par pašvaldības policijas un 
pašvaldību pilnvaroto personu sastādītajiem 
protokoliem par makšķerēšanas un zvejas 

pārkāpumiem 2017.gadā
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VVD sadarbība ar pašvaldībām 
zvejas kontrolē
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Pašvaldību zivju resursu aizsardzības projekti 
ar Zivju fonda finansējumu 2015.-2018.gadā
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Zivju fonda finansējums pašvaldību zivju 
resursu aizsardzības projektiem

2015.-2018.gadā 
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Aktuāli

• 2018.gadā Zemkopības ministrija ar Zivju fonda 
atbalstu īstenos projektu «Latvijas Zivsaimniecības 
integrētās kontroles un informācijas sistēmas 
(LZIKIS) papildinājumu izstrāde informācijas 
ievadei par zvejas darbībām Latvijas iekšējos 
ūdeņos» (pašlaik LZIKIS satur informāciju tikai par 
jūras un piekrastes zveju).

• Nākotnē tas dos iespēju vienā datu bāzē apkopot 
informāciju par iekšējo ūdeņu zivju resursu 
izmantošanu (izsniegtajām zvejas atļaujām, 
nozveju un veiktajām pārbaudēm). 

• Tiek virzīts (atbalstīts no visām ieinteresētajām 
pusēm) priekšlikums turpmāk iekšējo ūdeņu un 
piekrastes zvejas atļaujas un žurnālus izsniegt 
pašvaldībās, kas šobrīd slēdz zvejas tiesību nomas 
līgumus un protokolus, bet atļaujas un žurnālus 
pašlaik izsniedz VVD Reģionālās vides pārvaldes. 
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Noslēguma atziņas

• Mazāk nekā puse pašvaldību veic/piedalās zvejas
un makšķerēšanas kontrolē;

• VVD inspektoru skaits nav pietiekams, lai regulāri
izkontrolētu pilnīgi visas ūdenstilpes, tāpēc VVD ir
noteikti zivju resursiem prioritārie kontroles
objekti un plāns;

• VVD prioritāte nav licencētās makšķerēšanas
noteikumu ievērošanas kontrole (praktiski VVD to
nekontrolē);

• Pašvaldību sadarbība ar VVD zvejas un
makšķerēšanas kontrolē pārsvarā izpaužas kā
informācijas apmaiņa vai nodošana VVD;

• Pašvaldību aktivitāte Zivju fonda finansējuma
izmantošanā ir dažāda – kopumā ik gadu
piesakās tās pašas pašvaldības, kamēr ir tādas,
kas nekad nav iesniegušas projektus Zivju fonda
finansējuma saņemšanai.

1
1



Paldies! 


