NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU RUCKAS EZERĀ

I. Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā (turpmāk – nolikums) nosaka kārtību kādā veikta
licencētā makšķerēšana Ruckas ezerā.
2. Ruckas ezers, kura platība ir 41 ha, atrodas Pārgaujas novada Stalbes pagasta teritorijā.
3. Ruckas ezers ir privāta ūdenstilpne, kurā saskaņā ar Civillikuma 1115.panta II Pielikumu zvejas
tiesības pieder valstij.
4. Ruckas ezeru Pārgaujas novada pašvaldība ir iznomājusi apsaimniekošanai Anatolijam Zaļajam.
5. Licencētā makšķerēšana Ruckas ezerā tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
22.decembra noteikumiem Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
kārtība", Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – Ministru kabineta izdotie makšķerēšanas noteikumi) un
2001.gadā apstiprinātajiem "Ruckas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem", ar nolūku
regulāri (vismaz vienu reizi trijos gados) papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām,
uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā
piekrastes antropogēno slodzi un nodrošināt malu zvejniecības apkarošanu.
6. Licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā organizē Anatolija Zaļā zemnieku saimniecība
“Vecstārasti” (reģistrācijas Nr. 49501000389, juridiskā adrese: “Vecstārasti”, Stalbes pagasts,
Pārgaujas novads, LV – 4151, telefons 29421836), turpmāk – licencētās makšķerēšanas
organizētājs.
7. Ruckas ezerā var izmantot tikai Ruckas ezera laivu bāzē reģistrētās airu laivas.
II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
8. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Ruckas ezera platībā.
9. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem makšķerēšanas noteikumiem ar šādiem
papildus nosacījumiem:
9.1. vienam makšķerniekam diennakts lomā atļauts paturēt līdz 3 līdakām, 3 līņiem un 3 karpām;
9.2. makšķernieks var iegādāties un makšķerējot vienlaicīgi izmantot divas licences un lomā
paturēt divas reizes lielāku zivju skaitu nekā norādīts nolikuma 9.1. punktā;
9.3. aizliegts zivis makšķerēt ar jebkura veida boilām (karpu pievilināšanai paredzēts speciāls ēsmas
veids);
9.4. atklātā ūdens sezonā no ledus pilnīgas iziešanas līdz ledus segas izveidei laikā no plkst.6.00
līdz plkst. 23.00 atļauts makšķerēt no laipām organizētāja ierādītās vietās, bet no 1.maija līdz
ledus segas izveidei - arī no licencētās makšķerēšanas organizētāja iznomātajām laivām;
9.5. ledus sezonā Ruckas ezerā makšķerēt aizliegts drošības apsvērumu dēļ, jo ezerā izvietoti
aeratori;
9.6. Ruckas ezerā aizliegta vēžošana un zemūdens medības.
III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšanas licencēm
10. Licenču veidi un maksa par licencēm:
Licences veids
cena (EUR)
Skaits (gab.)
10.1. vienas dienas licence makšķerēšanai Ruckas ezerā no laipas un
5,00
nav ierobežots
laivas atklātā ūdens sezonā
10.2. bezmaksas vienas dienas licence makšķerēšanai Ruckas ezerā no
0,00
200
laipas un laivas atklātā ūdens sezonā
11. Vienas dienas laikā var tikt izmantotas ne vairāk kā 50 vienas dienas licences, neskaitot bezmaksas
dienas licences.

IV. Bezmaksas vienas dienas licenču piešķiršanas kārtība
12. Bezmaksas vienas dienas licences makšķerēšanai Ruckas ezerā pēc Pārgaujas novada pašvaldības un
licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņota saraksta ir tiesības saņemt:
12.1. Ruckas ezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu pirmās pakāpes radiniekiem;
12.2. Stalbes pagasta teritorijā deklarētajām maznodrošinātajām personām.
13. Lai nolikuma 12.punktā minētās personas saņemtu bezmaksas dienas licenci, tām Pārgaujas novada
pašvaldībai ir jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda dokumenti, kas apstiprina tiesības saņemt
bezmaksas dienas licenci. Pārgaujas novada pašvaldība saskaņo ar licencētās makšķerēšanas
organizētāju to personu sarakstu, kuras ir tiesīgas saņemt bezmaksas dienas licenci makšķerēšanai
Ruckas ezerā.
14. Pēc nolikuma 10.2.apakšpunktā minēto bezmaksas licenču kopējā limita izmantošanas, papildus
bezmaksas licences netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā jāiegādājas attiecīgajā
termiņā derīga vienas dienas licence.
15. Personas, kurām ir izsniegta bezmaksas dienas licence un kura vēlas makšķerēt no laipas, drīkst makšķerēt
tikai no licences organizētāja norādītajām laipām.
V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
16. Licence (1.pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts:
16.1. licences nosaukums (veids);
16.2. licences numurs;
16.3. licences derīguma laiks;
16.4. licences cena;
16.5. makšķernieka vārds, uzvārds, paraksts;
16.6. licences izsniedzēja vārds, uzvārds, paraksts;
16.7. zīmoga vieta.
17. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar nolikumu.
18. Licencē tās izmantošanas datumu ieraksta licences izdevējs. Licences ar labojumiem uzskatāmas par
nederīgām.
VI. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
19. Licenču izplatīšanu veic Pārgaujas novada, Stalbes pagastā pie Ruckas ezera “Laivu bāzē” (tālr.
29421836) no plkst. 6.00 – 18.00
VII. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences
20. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas:
20.1. 20% reizi pusgadā – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu
pārskaitāmi valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
20.2. 80% no iegūtās summas paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek izmantoti
licencētās makšķerēšanas organizēšanai un tās pārvaldes nodrošināšanai.
VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
21. Makšķernieks katras dienas lomu ieraksta licences otrajā pusē norādītajā uzskaites formā
(3.pielikums), norādot lomu kilogramos pa atsevišķām sugām (limitētās sugas arī gabalos),
vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas.
22. Ar loma uzskaites datiem aizpildītā licence 5 dienu laikā pēc tās derīguma termiņa beigām jānodod
makšķerēšanas licencē norādītā licenču iegādes vietā vai jānosūta pa pastu licencētās makšķerēšanas
organizētājam (“Zaļās Āres”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV – 4151).
23. Licences ar lomu uzskaiti līdz nākamā gada 1.februārim licencētās makšķerēšanas organizētājs

nosūta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR".
24. Licencētas makšķerēšanas organizētājam ir tiesības liegt licences īpašniekam iegādāties jebkāda
veida licences makšķerēšanai Ruckas ezerā kārtējā un nākamā gada laikā, ja licences īpašnieks
sniedzis datus par noķerto lomu izsniegtās licences ietvaros nolikuma 22.punktā norādītā termiņā
vai pārkāpis citus nolikuma noteikumus.
IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un sniegtie pakalpojumi
25. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi:
25.1. nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Ruckas ezerā un tā piekrastē;
25.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar nolikuma 19.punktu;
25.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām
prasībām, kā arī reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites žurnālā;
25.4. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši nolikuma VIII. nodaļā noteiktai kārtībai;
25.5. nodrošināt to naudas līdzekļu sadali, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, kā arī attiecīgo līdzekļu
izmantošanu atbilstoši nolikumā paredzētajiem mērķiem;
25.6. noteikt atbildīgo personu, kura piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības
pasākumos, kā arī reizi gadā līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par
veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī
informāciju par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai
nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu;
25.7. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – līdz
15.jūlijam un 15.janvārim – par iepriekšējo pusgadu
25.8. uzskaitīt makšķernieku lomus un sniegt attiecīgās ziņas Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskajam institūtam "BIOR";
25.9. labiekārtot un sakopt makšķerēšanas vietas.
26. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem sekojošus pakalpojumus, kas neietilpst
makšķerēšanas licences cenā:
26.1. iznomā laivas (Ruckas ezera piekrastes zemes īpašniekiem makšķerēšanai (saskaņā ar šo
nolikumu) laivas tiek izsniegtas bez maksas);
26.2. iznomā iekārtotas atpūtas vietas.
X. Pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, pavairošanai un aizsardzībai
27. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un Ruckas ezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, no 2018.gada līdz 2028.gadam īsteno šādus pasākumus:
27.1. līdaku krājumu pavairošanu, ielaižot līdz 20 000 līdaku kāpuru reizi trijos gados;
27.2. karpu krājumu pavairošanu, ielaižot līdz 500 gabaliem (900-1000 grami) reizi trijos gados;
27.3. sudrabkarūsu pavairošanu, ielaižot līdz 500 gabaliem (300-400 grami) reizi trijos gados;
27.4. malu zvejniecības apkarošanu;
27.5. licenču pārbaudi šī nolikuma darbības laikā.
XI. Makšķerēšanas un vides aizsardzības kontrole
28. Nolikuma ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori,
Pārgaujas novada pašvaldības pilnvarotas amatpersonas, policija, zemessardze, kā arī licencētās
makšķerēšanas organizētājs.
XII. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības ilgums
29. Nolikums stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
30. Nolikums ir spēkā 10 gadus kopš tā spēkā stāšanās dienas.

XIII. Nolikuma pielikumi
31. Licenču paraugi un loma uzskaites forma (1.pielikums).
32. Ruckas ezera shēma (2.pielikums);
33. Saskaņojumu lapa nolikumam (3.pielikums).
Licencētās makšķerēšanas organizētājs

(personiskais paraksts)

Anatolijs Zaļais

1.pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā
Anatolija Zaļā zemnieku saimniecība “Vecstārasti” (reģ.Nr.
49501000389, “Vecstārasti”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads,
LV – 4151, tel. 29421836

Vienas dienas licence makšķerēšanai no laipas un
laivas atklātā ūdens sezonā
CENA 5,00 Eur
Nr.__
____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds)
Derīga ______________________________
(datums)
Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2.
Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta izdotos
makšķerēšanas noteikumus un licencētās makšķerēšanas
nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā trīs līdakas, trīs līņus un trīs
karpas, pārējās zivis – atbilstoši Ministru kabineta izdotajiem
makšķerēšanas noteikumiem.
4. Makšķerēšana notiek ar šādiem papildus nosacījumiem:
4.1. vienam makšķerniekam diennakts lomā atļauts paturēt līdz 3
līdakām, 3 līņiem un 3 karpām;
4.2. makšķernieks var iegādāties un makšķerējot vienlaicīgi
izmantot divas licences un lomā paturēt divas reizes lielāku zivju
skaitu nekā norādīts šīs licences 4.1.punktā;
4.3. aizliegts zivis makšķerēt ar jebkura veida boilām (karpu
pievilināšanai paredzēts speciāls ēsmas veids);
4.4. atklātā ūdens sezonā no ledus pilnīgas iziešanas līdz ledus
segas izveidei laikā no plkst.6.00 līdz plkst. 23.00 atļauts
makšķerēt no laipām un krasta organizētāja ierādītās vietās, bet no
1.maija līdz ledus segas izveidei - arī no licencētās makšķerēšanas
organizētāja iznomātajām laivām;
4.5. ledus sezonā makšķerēt aizliegts;
4.6. Ruckas ezerā aizliegta vēžošana un zemūdens medības.
5. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem
lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni
29421836 vai Valsts vides dienestam pa tālruni 26563566.
6. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas
atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot
ierakstus uz jaunas lapas. Ar loma uzskaites datiem aizpildītā
licence 5 dienu laikā pēc tās derīguma termiņa beigām jānodod
makšķerēšanas licencē norādītā licenču iegādes vietā vai jānosūta
pa pastu organizētājam (“Zaļās Āres”, Stalbes pagasts, Pārgaujas
novads, LV – 4151) . Šī nosacījuma neievērošana liegs jums
turpmāko iespēju iegādāties licenci un makšķerēt Ruckas ezerā
kārtējā un nākamā gada laikā.
Licenci izsniedza __________
(paraksts)

Licenci saņēma ___________
(paraksts)

Lomu uzskaites tabula
Zivs suga

Skaits, gab.

Kopējais svars,
kg

Anatolija Zaļā zemnieku saimniecība “Vecstārasti” (reģ.Nr.
49501000389, “Vecstārasti”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads,
LV – 4151, tel. 29421836

Bezmaksas dienas licence makšķerēšanai no
krasta un laivas Ruckas ezerā atklātā ūdens
sezonā
CENA 0,00 Eur
Nr.__
____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds)
Derīga ______________________________
(datums)
Kas jāzina licences īpašniekam.

1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2.
Makšķerējot ievērojiet Ministru kabineta izdotos
makšķerēšanas noteikumus un licencētās makšķerēšanas
nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā trīs līdakas, trīs līņus un trīs
karpas, pārējās zivis – atbilstoši Ministru kabineta izdotajiem
makšķerēšanas noteikumiem.
4. Makšķerēšana notiek ar šādiem papildus nosacījumiem:
4.1. vienam makšķerniekam diennakts lomā atļauts paturēt līdz 3
līdakām, 3 līņiem un 3 karpām;
4.2. makšķernieks var iegādāties un makšķerējot vienlaicīgi
izmantot divas licences un lomā paturēt divas reizes lielāku zivju
skaitu nekā norādīts šīs licences 4.1.punktā;
4.3. aizliegts zivis makšķerēt ar jebkura veida boilām (karpu
pievilināšanai paredzēts speciāls ēsmas veids);
4.4. atklātā ūdens sezonā no ledus pilnīgas iziešanas līdz ledus
segas izveidei laikā no plkst.6.00 līdz plkst. 23.00 atļauts
makšķerēt no laipām un krasta organizētāja ierādītās vietās, bet no
1.maija līdz ledus segas izveidei - arī no licencētās makšķerēšanas
organizētāja iznomātajām laivām;
4.5. ledus sezonā makšķerēt aizliegts;
4.6. Ruckas ezerā aizliegta vēžošana un zemūdens medības.
5. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem
lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni
29421836 vai Valsts vides dienestam pa tālruni 26563566.
6. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas
atrodas šīs licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot
ierakstus uz jaunas lapas. Ar loma uzskaites datiem aizpildītā
licence 5 dienu laikā pēc tās derīguma termiņa beigām jānodod
makšķerēšanas licencē norādītā licenču iegādes vietā vai jānosūta
pa pastu organizētājam (“Zaļās Āres”, Stalbes pagasts, Pārgaujas
novads, LV – 4151) . Šī nosacījuma neievērošana liegs jums
turpmāko iespēju iegādāties licenci un makšķerēt Ruckas ezerā
kārtējā un nākamā gada laikā.
Licenci izsniedza __________
(paraksts)

Licenci saņēma ___________
(paraksts)

Lomu uzskaites tabula
Zivs suga

Skaits, gab.

Kopējais svars,
kg

2.pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā
Licencētās makšķerēšanas vieta – Ruckas ezers

__ - Ruckas ezera “Laivu bāze”

3.pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā
SASKAŅOJUMI
NOLIKUMAM PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU RUCKAS EZERĀ
Zemkopības ministrija:
2018.gada ______._______________________
________________________________________________________________ _______________________________/___________________/
(amats)

(paraksts, atšifrējums)

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR”:
2018.gada ______._______________________
________________________________________________________________ _______________________________/___________________/
(amats)

(paraksts, atšifrējums)

Valsts vides dienests:
2018.gada ______._______________________
________________________________________________________________ _______________________________/___________________/
(amats)

(paraksts, atšifrējums)

Pārgaujas novada pašvaldība:
2018.gada ______._______________________
________________________________________________________________ _______________________________/___________________/
(amats)

(paraksts, atšifrējums)

