LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS VIETAS LATVIJĀ*
THE SITES FOR LICENCED ANGLING IN LATVIJA
(31.06.2013.)
1.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem
Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi

Aģes ezers
Biedrība „Pareiza Cope”, „Jauntenisas”, Lēdurgas pag. Krimuldas novads,
tālrunis 26592599.
Bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 12 gadiem aizliegts makšķerēt no laivas bez
pieaugušo klātbūtnes.
Saskaņā ar Krimuldas novada domes Finanšu komitejas 16.06.2011 sēdes
lēmuma punktu nr.4 un 2012. gada 1.februārī noslēgto ūdenstilpnes nomas
līgumu Aģes ezerā ir makšķerēšanai aizliegts lietot motorizētus peldlīdzekļus ar
iekšdedzes dzinējiem.

Licenču cena (Ls)
(skaits)

Vienas dienas licence makšķerēšanai Aģes ezerā atklātā ūdens periodā – Ls 2,00;
Atklātā ūdens perioda licence makšķerēšanai Aģes ezerā – Ls 20,00;Vienas
Dienas licence makšķerēšanai Aģes ezerā ledus periodā – Ls 1,00; Ledus perioda
licence makšķerēšanai Aģes ezerā – Ls 10,00;Gada bezmaksas licence Aģes
ezerā. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Aģes ezerā ir tiesīgi saņemt:
pirmās un otrās grupas invalīdi; politiski represētās personas, Aģes ezera krastam
piegulošo zemju īpašnieki un viņu pirmās pakāpes radinieki, biedrības „Pareiza
Cope” biedri.

Licenču iegādes
vietas

„Jauntenisas”, Lēdurgas pag. no 6.00- 22.00, tālr. 29496181;Internetā –
epakalpojumi.lv pakalpojumā e-loms, tālr. 26592599

Nolikuma darbības
Saskaņā ar Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumiem.
beigu termiņš
2.
Ūdenstilpe
Alūksnes ezers
Organizētājs
Alūksnes novada pašvaldības aģentūra „ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, LV4301, tālr. 26141741, 26477147.
Atkāpes no
 no 1.maija atļauta makšķerēšana no airu laivas vai laivas, kas aprīkota ar
Makšķerēšanas
elektromotoru vai iekšdedzes dzinēju ar jaudu līdz 3,7 kW;
noteikumiem
 aizliegta jebkura veida makšķerēšana, spiningošana (velcēšana) no laivas vai
citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem laika periodā no ledus izkušanas
brīža līdz 30.aprīlim ieskaitot;

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

 aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām;
 aizliegta vēžu ieguve.
Makšķerniekiem jāievēro Alūksnes novada pašvaldības izdotie saistošie
noteikumi: „Alūksnes ezera ūdenstilpes, tās salu un piekrastes zonas
uzturēšanas kārtības noteikumi”, „Par laivu, motorlaivu, jahtu un citu ūdens
transporta līdzekļu turēšanu un izmantošanu Alūksnes novada publiskajās
ūdenstilpēs un to krastos”.
Dienas licence – Ls 2, mēneša licence - cena Ls 5,00, izņemot makšķerēšanai
(spiningošanai, velcēšanai) no laivas vai citiem peldošiem ūdens transporta
līdzekļiem laikā no ledus izkušanas brīža līdz 31.maijam; sezonas licence
makšķerēšanai no 1.maija līdz 31.oktobrim, izņemot makšķerēšanu
(spiningošanai, velcēšanai) no laivas vai citiem peldošiem ūdens transporta
līdzekļiem laikā no 1.maija līdz 31.maijam – cena Ls 10; sezonas licenci
makšķerēšanai no 1.novembra līdz 30.aprīlim, izņemot makšķerēšanai
(spiningošanai, velcēšanai) no laivas vai citiem peldošiem ūdens transporta
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Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš
3.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)

līdzekļiem laikā no ledus izkušanas brīža līdz 30.aprīlim - cena Ls 10,00; gada
(12 mēnešu) licenci, izņemot makšķerēšanai (spiningošanai, velcēšanai) no
laivas vai citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem no ledus izkušanas brīža
līdz 31.maijam - cena Ls 15,00; maija mēneša licenci makšķerēšanai
(spiningošanai, velcēšanai) no krasta, no laivas vai citiem peldošiem ūdens
transporta līdzekļiem laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam - cena Ls 20,00;
maija mēneša vienas dienas licenci makšķerēšanai (spiningošanai, velcēšanai) no
krasta, no laivas vai citiem peldošiem ūdens transportlīdzekļiem - cena Ls 5,00;
Gada (12 mēnešu) bezmaksas licenci izsniedz: bērniem un pusaudžiem vecumā
līdz 16 gadiem, personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem, invalīdiem un
maznodrošinātām personām, Alūksnes ezera krastu zemju īpašniekiem un viņu
ģimenes locekļiem, kā arī politiski represētām personām un makšķerniekiem, kas
snieguši ievērojamus ieguldījumus zivju resursu aizsardzībā un tā nedod tiesības
makšķerēšanai (spiningošanai, velcēšanai) no laivas vai citiem peldošiem ūdens
transporta līdzekļiem no ledus izkušanas brīža līdz 31.maijam.
Gada, sezonas, mēneša un vienas dienas licences, kas tiek izmantotas maijā, dod
tiesības to īpašniekiem makšķerēt tikai no krasta. Makšķerēšanai (tai skaitā
spiningošanai (velcēšanai)) no laivas vai citiem peldošiem ūdens transporta
līdzekļiem maijā jāiegādājas maija mēneša licence vai maija mēneša vienas
dienas licence.
P/a „ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, darba dienās no plkst. 9.00 – 13.00, tālr.
26141741 un 26477147; Degvielas uzpildes stacijā A/s „Virši-A” Rīgas ielā 9,
Alūksnē, visu diennakti, tālr. 64381110; Veikalā „Pie Zvejnieka”, Pils ielā 27A,
Alūksnē, darba dienās no plkst. 9.00 – 18.00, Sestdien no plkst. 9.00 – 14.00,
tālr. 64322266; Veikalā „Liarps”, Partizāņu ielā 28, Balvos, darba dienās no
plkst. 9.00 – 18.00, Sestdien no plkst. 9.00 – 15.00, tālr. 64521610; Veikalā
„MM”, Ābeļu ielā 8, Gulbenē, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00, sestdien no
plkst. 9.00 – 14.00, tālr. 64473303; Alūksnes novada tūrisma informācijas
centrā, Pils ielā 74, Alūksne, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00, Sestdien no
plkst. 9.00 – 16.00, Svētdien no plkst. 9.00 – 15.00, tālr. 29130280.
Licenču pārdošana var tikt organizēta arī uz vietas ezera krastā vai citās
papildus vietās, sniedzot informāciju vietējos preses izdevumos.
Gada bezmaksas var saņemt tikai p/a „ALJA”, Pilssalas ielā 10, Alūksnē, darba
laikā, tālr. 26141741 un 26477147.
2.02.2014. (Alūksnes novada domes 24.03.2011. lēmums Nr.126, sēdes
prot.Nr.4, 26.p.)

Augstrozes Lielezers
p/a „ALDA”, Jūras iela 58, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, tālr.26142812).
 aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām;
 makšķernieks var iegādāties un makšķerējot vienlaicīgi izmantot divas licences,
kas dod tiesības pielietot divreiz vairāk makšķerēšanas rīku un lomā paturēt
divreiz lielāku zivju skaitu kā noteikts MK Makšķerēšanas noteikumos;
 atļauts makšķerēt tikai no normatīvos aktos noteiktā kārtībā reģistrētām airu
laivām vai ar laivām, kas aprīkotas ar motoru, kura jauda nepārsniedz 3,7 kW;
 aizliegts izmantot uztveramo āķi (gafu) bezledus periodā;
 aizliegts nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskiem
transportlīdzekļiem pa ezera ledus virsmu;
 aizliegts pārvietoties ar ūdens motocikliem.
Vienas dienas licence - Ls 2.00; viena mēneša licence- Ls 5.00; gada licence- Ls
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(skaits)

Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš
4.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas
Nolikuma darbības
beigu termiņš
5.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no

20.00; gada bezmaksas licence (ne vairāk kā 100 gab.) – ezera piekrastes zemju
īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, Umurgas pagasta maznodrošinātiem
iedzīvotājiem, bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem, invalīdiem un politiski
represētām personām, personām, vecākām par 65 gadiem.
 Veikalā „Ne asakas”, Limbažos, Jūras ielā 1, m.t. 64021655, darba dienās no plkst.
9.00 līdz 18.00, sestdienās no 9.00 līdz 14.00; p/a „ALDA”, Limbažos, Jūras ielā 58,
m.t. 26142812, darba dienās no 9.00 līdz 16.00; Limbažu pag. „Mucenieki”,
m.t.26460640, visu diennakti;Veikalā ”Hobijs” Limbažos, Rīgas 3, t.64023582,darba
dienās no plkst.10.00 līdz 18.00.,sestdienās no 10.00.līdz 14.00; veikalā ”Mērķis”
Limbažos, Pasta 12., t.64022716., darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, sestdienās no
9.00 līdz 14.00; Umurgas pag., Augstroze, ”Griezes”, m.t.29240298, visu diennakti;
Veikalā ”Burinieks”, Valmierā Garā iela 7, m.t.26437307, darba dienās no plkst. 9.00
līdz 18.00, sestdienās no 9.00 līdz 15.00;
2014.gada aprīlis, Saistošie noteikumi Nr.9 (apstiprināti 24.03.2011.) Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Augstrozes Lielezerā 2011. - 2013.gadam

Augšezers
Biedrība „Tunči", „Smaidas", Zaube, Zaubes pagasts, Amatas novads,
tālr.26537411.
 makšķerēšana atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu
pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;
 laika posmā no 1.maija līdz 31.maijam atļauts makšķerēt (spiningot),
izmantojot tikai vienu makšķeri;
 no 15.februāra līdz 30.aprīlim aizliegts paturēt lomā līdakas;
 vienas dienas lomā atļauts paturēt ne vairāk kā divas līdakas;
 vienas dienas lomā atļauts paturēt ne vairāk kā divas karpas;
 karpas pieļaujamais garums - ne mazāks par 40 cm;
 aizliegts nodarboties ar vēžošanu un zemūdens medībām.
Vienas dienas licence makšķerēšanai no krasta, laipām vai no ledus - Ls 3,00;
Vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas – Ls 6,00; Gada bezmaksas
licence, izņemot makšķerēšanu no laivas.
Gada bezmaksas licences ir tiesīgi saņemt Augšezera krastam piegulošo zemju
īpašnieki; makšķernieki - bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas,
kuras vecākas par 65 gadiem - Amatas novada Zaubes pagasta iedzīvotāji;
politiski represētās personas - Amatas novada iedzīvotāji (uzrādot politiski
represētās personas apliecību); biedrības ,,Tunči" makšķernieku sekcijas biedri,
kuri ir snieguši ievērojamu ieguldījumu zivju resursu atjaunošanā un aizsardzībā.
Zaubes pagastā: Mednieku biedrība „Tunči”, „Smaidas”, Zaube, Zaubes pagasts,
Amatas novads, tālr.26537411, 7:00-23:00
2014.gada maijs ( Apstiprināti Amatas novada domes sēdē 2011.gada 20.aprīlī,
protokols Nr.5)

Auziņu ezers
Limbažu novada domes pilnvarota sabiedriska organizācija „Jumpravmuižas
ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība” Jumpravmuiža, Limbažu pag., Limbažu
novads, LV-4020, tālr. 64000825.
 Atļauts makšķerēt tikai gaišajā diennakts laikā no ezeru piekrastes zemes
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Makšķerēšanas
noteikumiem

īpašniekiem piederošām vai laivu bāzēs iznomātām laivām un
makšķerēšanai speciāli paredzētām laipām, ziemā no ledus.
 Laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam atļauts makšķerēt no airu laivas.
 Dienas lomā atļauts paturēt vienu zandartu un vienu zuti.
 Aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām.

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi

Auziņu ezers atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā, ainavu aizsardzības
zonā, un 2011.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.303 "Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" ir
saistoši visiem licencētās makšķerēšanas dalībniekiem, tai skaitā aizliegts: kurt
ugunskurus tam neparedzētās vietās; lauzt kokus un krūmus, bojāt zālāju; atstāt ezera
krastā vai uz ledus un mest ūdenī jebkādus atkritumus;

Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš
6.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem
Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

Aizliegts braukt pa ezeru ar ūdens motocikliem un motorlaivām; aizliegts braukt pa
ledu ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem; aizliegts braukt ar jebkādu transportu
vai motorizētu tehniku pa tauvas joslu un ezera gultni.
Vienas dienas licence makšķerēšanai no ledus – Ls 1,00; vienas dienas licence
makšķerēšanai no krasta, no laipas vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas laika
periodā no 1.maija līdz 31.maijam)– Ls 2,00; vienas dienas licence makšķerēšanai no
laivas periodā no 1.maija līdz 31.maijam – Ls 3,00; gada bezmaksas licence
makšķerēšanai no krasta, no ledus, no laipas vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas
laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam)
Gada bezmaksas licences paredzētas: bērniem vecumā līdz 16 gadiem; personām, kuras
vecākas par 65 gadiem; Auziņu ezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes
locekļiem saskaņā ar Limbažu pagasta pārvaldes apstiprinātu sarakstu; 1. un 2. grupas
invalīdiem, politiski represētajām personām (uzrādot attiecīgu apliecību).
 laivu bāzē „Jumpravmuiža” – tālr.64000825, mob.tālr.26302213 (10 laivas);
 laivu bāze „Auziņas” – mob.tālr.29350558 (10 laivas);
 laivu bāze „Dzintari” – , mob.tālr.29218640 (3 laivas);
 „Avotiņi” – mob.tālr.6449756 (3 laivas);
 „Skariņas” - mob.tālr.29425074 (3 laivas);
 kā arī citās tirdzniecības vietās, kas tiek izziņotas atsevišķi.

2015.gada 26.augusts. Saistošie noteikumi Nr.29, apstiprināti ar Limbažu novada
domes 2012.gada 26.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 21.§)

Brutuļu dzirnavezers
 SIA „Mežvalde AD”, Daugavas 1a, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, tālr.
64773573, 29495083.
 Aizliegts makšķerēt no laivas.
 Atļauts makšķerēt no speciāli makšķerēšanai paredzētām laipām.
 Nav
 Ledus sezonas vienas dienas licence – Ls 1,00; ledus sezonas vienas dienas
licence ar 75% atlaidi – Ls 0,25; atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence –
Ls 1,50; atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence ar 75% atlaidi – Ls 0,37 un
šīs licences tiek realizētas ezera piekrastes zemju īpašniekiem, kuru deklarētā
dzīvesvieta ir piekrastes mājās;
 bezmaksas gada licences paredzētas Brutuļu dzirnavezera īpašniecei un viņas
ģimenes locekļiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem, bērniem un
pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem, kā arī 1.- 2.grupas invalīdiem, politiski
represētām personām.
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Licenču iegādes
vietas
Nolikuma darbības
beigu termiņš
7.
Ūdenstilpe

Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem
Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas

SIA „Mežvalde AD”, Daugavas 1a, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, tālr.
64773573, 29495083.
2012.gada 31.decembris (apstiprināti ar Smiltenes novada domes
29.12.2009.lēmumu, sēdes protokols Nr.14,19.§, saistošie noteikumi Nr.18/9)

Burtnieku ezers
(ietver arī Salacas upes iztekas daļu līdz Vecates tiltam Burtnieku novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā)
Burtnieku novada pašvaldība, J. Vintēna iela 7, Burtnieki, Burtnieku novads, LV4206, tālr. 22303122, 26644282
 lomā atļauts paturēt 5 līdakas un 5 zandartus uz vienu licenci diennaktī.
Nav
Vienas diennakts licence, izņemot makšķerēšanai no laivas maija mēnesī – Ls
2,00 (9000 gab.); maija mēneša vienas diennakts licence – Ls 5,00 (2500 gab.);
gada licence (izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī) – Ls 20,00 (700
gab.);
Gada bezmaksas licences makšķerēšanai (100 gab.) ir tiesīgi saņemt Burtnieku
ezera piekrastes zemes īpašnieki, kuriem ir deklarēta dzīvesvieta Burtnieku
novada pašvaldībā; makšķernieki, kas snieguši ievērojamus ieguldījumus zivju
resursu aizsardzībā, ezera vides sakopšanā un makšķerēšanas popularizēšanā
Burtnieku ezerā, atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam attiecīgo personu
sarakstam, kurā ir sniegts maksas samazināšanas pamatojums;Burtnieku novadā
deklarētie bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas, kuras ir vecākas
par 65 gadiem, kā arī visu grupu invalīdi.
 Burtnieku novada pašvaldībā, J.Vintēna ielā 7, Burtnieku pagasts, Burtnieku
novads, darba dienās no pl.800 līdz pl.1700, tālr. 64226643;
 Matīšu pagasta pārvaldē Upes ielā 22, Matīšu pagasts, Burtnieku novads, darba
dienās no pl.800 līdz pl.1700, tālr. 64224167;
 Vecates pagasta pārvaldē, „Pagastnams”, Vecates pagasts, Burtnieku novads,
darba dienās no pl.800 līdz pl.1700, tālr. 64230672;
 Valmieras pagasta pārvaldē, Vanagu iela 4, Valmieras pagasts, Burtnieku
novads, darba dienās no pl.800 līdz pl.1700, tālr. 64250912;
 IU „ROJ” Mazsalacā, Baznīcas 3a no 900-1800 tālr.64250332;
 IU „ROJ” Rūjiena, Brīvības 8 no 800-1700 tālr. 64250331;
 Z/s “RŪĶĪŠI”, “Saulītes”, Matīšu pagasts, Burtnieku novads, tālr. 26428428;
 VALMIERAS MEDNIEKU UN MAKŠĶERNIEKU BIEDRĪBAS laivu bāzēs:
”Bauņi”, iepriekš piezvanot pa tālr. 64200255, un „Seda”, tālr. 64200318;
 Kempingā “EZERPRIEDES”, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, iepriekš
piezvanot pa tālr.29461445;
 SIA “BURTNIEKS” veikalā, Valmieras iela 12, Matīši, Burtnieku novads,
iepriekš piezvanot pa tālr. 26439263;
 SIA “ZALTES” veikalā “KRASTI”, Burtnieki, Burtnieku novads, no plkst.8002000;
 SIA “ZALTES” veikalā J.Vintēna 10, Burtnieki, Burtnieku novads no plkst.8002100;
 IK“LĪDACIŅAS LAIVĀS”, Vecates laivu bāzē, Vecate, Burtnieku novads,
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iepriekš piezvanot pa tālr. 283564099.
 Gada bezmaksas licences var saņemt tikai Valmieras Mednieku makšķernieku
biedrībā un Burtnieku novada pašvaldībā.

Nolikuma darbības
beigu termiņš
8.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem
Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas

2014.gada maijs (Apstiprināti ar Burtnieku novada pašvaldības domes 2011.gada
20.aprīļa sēdes lēmumu Nr.176 (prot. Nr.6, 34.punkts), Saistošie noteikumi
Nr.6/2011 Par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā).

Dagdas ezers
Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674, tālr.
65681727



Makšķerēt atļauts tikai diennakts gaišajā laikā;
Iegādājoties īpašu licenci Dagdas ezerā atļauts vienlaikus izmantot ne vairāk
kā piecas zušu vertikālās gruntsmakšķeres ar vienu āķi katrai.


Saudzīgi izturēties pret dabu, nepieļaut ūdenstilpnes un tās piekrastes
piesārņošanu

Vienas dienas makšķerēšanas licence – Ls 0,50 (400 licences/gadā);Vienas dienas
bezmaksas makšķerēšanas licence (50 licences/gadā); Divu dienu makšķerēšanas
licence – Ls 1,00 (300 licences/gadā); Sezonas (3mēnešu) makšķerēšanas licence
- Ls 3,00 (200 licences/gadā); Sezonas (no 1.maija līdz 30.septembrim) zušu
vertikālo gruntsmakšķeru licence - Ls 10,00 (200 licences/gadā); Gada
makšķerēšanas licence – Ls 6,00 (100 licences/gadā); Gada bezmaksas
makšķerēšanas licence (100 licences/gadā).
Visas, vienas dienas, divu dienu, sezonas (3 mēnešu), gada un gada bezmaksas
makšķerēšanas licences derīgas licencē ierakstītajos termiņos makšķerēšanai no
krasta, no ledus un laivas izņemot aizliegumu makšķerēšanai no laivas no 1.marta
līdz 30.aprīlim, kas noteikts saskaņā ar MK 2009. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 1498 '' Makšķerēšanas noteikumi''.
Z/s ''Sapnis'' – veikals, Ezernieki, Ezernieku pagasts, Dagdas novads, tālr.
65653080, pirmdiena - piektdiena 9.00-20.00, sestdiena – svētdiena 9.0017.00; SIA ''MIG R'' - makšķernieku veikals, Skolas iela 2, Dagda, Dagdas
novads, tālr. 65681594, pirmdiena - piektdiena 9.00-17.00, sestdiena –
svētdiena 9.00-14.00;Pašvaldības vides un tautsaimniecības nodaļā, Pasta iela
33a, Dagda, Dagdas novads, tālr.65681727, 27805684, darba dienās 8.0012.00 un 13.00 -17.00.

Nolikuma darbības
beigu termiņš

2014.gada 31.decembris (Dagdas novada pašvaldības 2012.gada 29.februāra

9.
Ūdenstilpe
Organizētājs

Daugavas posms lejpus Pļaviņu HES

Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

saistošie noteikumi Nr.5)

Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija”, Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma nov.,
LV- 5020, tālrunis 29411377; 26116445.
 Atļauts makšķerēt no airu laivas arī laika posmā no 1. marta līdz 30. aprīlim,
vienlaikus ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu
Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi” 22. punktā noteiktos zivju sugu ieguves
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Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš

aizlieguma laikus (attiecīgo sugu zivis atlaižamas dzīvas uzreiz pēc to
noķeršanas);
 aizliegts atstāt jebkurus makšķerēšanas rīkus bez uzraudzības, attālinoties no
makšķerēšanas rīka tālāk par 25 metriem;
 aizliegts vēžot;
 aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām;
 Licencētā makšķerēšana no laivām atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk
kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.
 Jebkāda veida makšķerēšana un spiningošana no krasta, no ledus un laivas
aizliegta Pļaviņu HES apsardzes stingrā režīma 200 m zonā lejpus spēkstacijas
aizsprostam. Makšķerēšanas licence nedod tiesības tās īpašniekam atrasties
minētajā apsardzes stingrā režīma zonā.
 dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus periodā no
1.jūnija līdz 28.februārim – cena Ls 1.00;
 dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas vai citiem ūdens
transporta līdzekļiem, periodā no 1.jūnija līdz 28.februārim (arī ziemas laikā
bez ledus apstākļos) – cena Ls 3.00;
 pavasara vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta
periodā no 1.marta līdz 31.maijam – cena Ls 3.00;
 pavasara vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas
periodā no 1.marta līdz 31.maijam – cena Ls 7.00;
 dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai ledus –
cena Ls 0,50 periodā no 1.jūnija līdz 28. februārim;
 gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta, no ledus vai
no laivas vai citiem ūdens transporta līdzekļiem (arī laika periodā no 1. marta
līdz 31.maijam).
 Bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras vecākas
par 65 gadiem un 1. un 2.grupas invalīdiem visu gadu atļauts makšķerēt (arī ar
spiningu) no krasta, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, invaliditātes
apliecību un iegādājoties licenci par samazinātu cenu – Ls 50 santīmu. Tiesības
iegādāties šādu licenci makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta ir arī krasta
zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem saskaņā ar Aizkraukles novada
domes apstiprinātu sarakstu.
 Gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta vai no ledus, vai no laivas (arī
periodā 1.marta līdz 31.maijam) izsniedz Aizkraukles novada deklarētajām
personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes)
statuss, kā arī biedrības "Vides Aizsardzības Asociācija" biedriem, kas piedalās
zivju resursu un dabas aizsardzības pasākumos, saskaņā ar pašvaldības un
biedrības valdes savstarpēji saskaņotu lēmumu. Makšķerēšanai (arī ar spiningu)
no laivas, un no krasta pavasara periodā no 1. marta līdz 31. maijam visām
minētajām personām ir jāiegādājas attiecīgajā laika posmā derīga licence bez
atlaides.
 Makšķerēšanas preču veikalā, Spīdolas iela 13, Aizkraukle, no 9.00 līdz 18.00;
makšķerēšanas preču veikalā, Aizkraukles tirgus laukumā no 9.00 līdz 18.00;
SIA „Virši-A” degvielas uzpildes stacija, Gaismas ielā 1, Aizkrauklē,, visu
diennakti.
 Citās licencētās makšķerēšanas organizētāja norādītajās vietās.
2015.gada 29.aprīlis (Aizkraukles novada domes 2012.gada 29.marta saistošie
noteikumi Nr.2012/7) APSTIPRINĀTI ar Aizkraukles novada domes2012.gada
29.marta lēmumu Nr.53 (protokols Nr.4, 5.§.) Publicēts „Domes Vēstis”Nr.7, 2.06.2012.
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10.
Ūdenstilpe
Organizētājs

Daugavas posms lejpus Rīgas HES
Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija”, Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma nov.,
LV- 5020, tālrunis 29411377; 26116445.

Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

 Lašus, taimiņus - atļauts iegūt visu gadu tikai no krasta (arī 700m
makšķerēšanas lieguma zonā, izņemot 200m Rīgas HES apsardzes stingrā
režīma zonu), iegādājoties vienas dienas licenci lašu vai taimiņu makšķerēšanai.
Lomā atļauts paturēt divas zivis - lašus vai taimiņus, neatkarīgi no sugas
piederības.
 Makšķernieks, iegādājoties papildus licences, drīkst iegūt par attiecīgu zivju
skaitu lielāku lomu nekā noteikts „Nolikumā par licencēto makšķerēšanu
Daugavā lejpus Rīgas HES”, bet nevar izmantot vairāk kā trīs vienas dienas
licences lašu, taimiņu makšķerēšanai vienā dienā.
 Licencētā makšķerēšana atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu
stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi

 Makšķerēšana (arī ar spiningu) kā no krasta, tā laivas, aizliegta Rīgas HES
apsardzes stingrā režīma zonā no spēkstacijas aizsprosta līdz 200 m robežai
lejup pa straumi. Makšķerēšanas licence nedod tiesības tās īpašniekam atrasties
minētajā apsardzes zonā lejpus aizsprosta.
 Licencētās makšķerēšanas zonā zemūdens medības ir aizliegtas.

Licenču cena (Ls)
(skaits)



Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no
krasta laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam – cena Ls 3.00. Šī licence
nedod tiesības paturēt lomā lasi vai taimiņu.
 Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no
laivas laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam – cena Ls 7.00. Šī licence
nedod tiesības paturēt lomā lasi vai taimiņu.
 Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta laika periodā
no 1. jūnija līdz 28.(29.) februārim – cena Ls 1.50. Šī licence nedod tiesības
paturēt lomā lasi vai taimiņu.
 Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas laika periodā
no 1. jūnija līdz 28.(29.) februārim (arī ziemas laikā bezledus apstākļos) –
cena Ls 5.00. Šī licence nedod tiesības paturēt lomā lasi vai taimiņu.
 Vienas dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai no krasta laika periodā no 1.
jūnija līdz 28.(29.) februārim – cena Ls 0,50. Šī licence nedod tiesības paturēt
lomā lasi vai taimiņu.
 Gada bezmaksas licence (arī laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam)
makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta, vai no laivas - bezmaksas. Šī
licence nedod tiesības paturēt lomā lasi vai taimiņu.
 Vienas dienas licence lašu, taimiņu makšķerēšanai no krasta - cena Ls 10.00.
Šī licence dod tiesības paturēt divas zivis - lašus vai taimiņus neatkarīgi no
sugas piederības, kā arī paturēt citu sugu zivis atbilstoši Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumu „Makšķerēšanas noteikumi” prasībām.
Bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras vecākas par
65 gadiem, politiski represētajām personām un 1. un 2. grupas invalīdiem, visu
gadu atļauts makšķerēt no krasta, uzrādot personu apliecinošus dokumentus,
invaliditātes apliecību un iegādājoties vienas dienas licenci ar atlaidi
makšķerēšanai no krasta par 50 santīmiem. Tiesības iegādāties šādu licenci ir arī
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personai, kura pavada 1. vai 2. grupas invalīdu. Minēto licenci ar atlaidi
makšķerēšanai no krasta ir tiesības iegādāties arī licencētās makšķerēšanas zonas
krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Makšķerēšanai no laivas,
kā arī lašu un taimiņu makšķerēšanai visām iepriekš minētajām personām ir
jāiegādājas attiecīgajā laika posmā derīga licence bez atlaides.
Gada bezmaksas licenci makšķerēšanai no krasta vai no laivas izsniedz Salaspils
novada maznodrošinātām personām, kuras uzrāda derīga termiņa Salaspils
novada domes izsniegtu izziņu par maznodrošinātās personas statusu, kā arī,
saskaņā ar biedrības "Vides Aizsardzības Asociācija" valdes lēmumu - "Vides
Aizsardzības Asociācijas" biedriem, kas piedalās licencētās makšķerēšanas
organizētāja rīkotajos zivju resursu un dabas aizsardzības pasākumos. Minētajām
personām jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un biedrības biedra apliecība.
Licenču iegādes
vietas

"Kulpi" ZS, makšķernieku piederumu veikals Skolas 10, Salaspils, Salaspils nov.,
LV-2121. darbadienās no 9.00-19.00; sestdienās no 9.00- 18.00; svētdienās no
9.00- 15.00;
Veikals „GOLD FISH” Prūšu iela 25, Rīga; Darbalaiks katru dienu no 9.0018.00;
Makšķernieku piederumu veikals, Tirdzniecības centrs „LĪBA”, Ķekava; katru
dienu no 9.00- 22.00;
Mājās „Bēči”, Doles sala, Salaspils novads. Darbalaiks 10.00-22.00;
Citās licencētās makšķerēšanas organizētāju noteiktās vietās, kas tiks izziņotas
atsevišķi.

Nolikuma darbības
beigu termiņš
11.
Ūdenstilpe
Organizētājs

2015.gada 19.maijs. Saistošie noteikumi Nr.13/2012 (Apstiprināti Salaspils
novada domē 2012.gada 11.aprīlī, prot.Nr.8, 1.§)

Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi

Licenču cena (Ls)
(skaits)

Durbes ezers
Biedrība „Sabiedriskā vides pārvalde Durbe”, Skolas ielā 3, Durbe, LV-3440,
tālr. 29164833
 ledus periodā licencētā makšķerēšana ir atļauta no ezera aizsalšanas līdz 15.
martam;
 licencētā makšķerēšana no laivām un citiem peldošiem ūdens transporta
līdzekļiem atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms
saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.
 Vēžošana un zemūdens medības Durbes ezerā ir aizliegtas
 atļauts makšķerēt no laivas, kas reģistrēta saskaņā ar Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem nr.213 „Ceļu satiksmes drošības direkcijā
reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība”;
 pirms licences iegādes makšķerēšanai no laivas makšķerniekam jāuzrāda
licenču izplatītājam laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa reģistrācijas
dokuments.
 Vides un dabas resursu aizsardzības prasības Durbes ezera ziemeļrietumu daļā
dabas lieguma "Durbes ezera pļavas" teritorijā regulē 16.03.2010.Ministru
kabineta noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
 Gada makšķerēšanas licence (izņemot makšķerēšanu no laivas maijā) – Ls
15,00; maija mēneša licence makšķerēšanai no laivas – Ls 12,00; vienas dienas
licence makšķerēšanai no laivas maijā – Ls 3,00; vienas dienas makšķerēšanas
licence (izņemot makšķerēšanu no laivas maijā) – Ls 1,50;
 gada makšķerēšanas licence ar atlaidi (izņemot makšķerēšanu no laivas maijā)9
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Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš
12.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi

Licenču cena (Ls)
(skaits)

Ls 10,00; vienas dienas makšķerēšanas licence ar atlaidi (izņemot
makšķerēšanu no laivas maijā) – Ls 0,75, šīs licences tiek pārdotas Durbes
ezera piekrastes zemes īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, saskaņā ar
Durbes novada domes un licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji
saskaņotu sarakstu, kā arī politiski represētām personām, uzrādot attiecīgus
dokumentus;
 makšķerniekiem bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām,
kuras vecākas par 65 gadiem un 1.-2.grupas invalīdiem atļauts makšķerēt bez
makšķerēšanas kartes, saņemot bezmaksas gada licenci.
 Durbē, veikalā "Lindale", Raiņa ielā 49 (darba dienās no 8-20, svētdienās no 920), t. 63498939; Dunalkas pagasta pārvaldē, (pirmdienās no 8-17.30,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8-16.30, piektdienās no 8-15.30); t.
63454125;
 Durbē, veikalā "Ziedlejas" (katru dienu no 6-22); t.63498923;
 DUS "Kings", Grobiņā, Lielā iela 8 (visu diennakti); t.29287634;
 Liepājā, makšķernieku veikalā "Virpulis", Dzintaru ielā 97/99-3 (darba dienās
no 9-19, svētdienās no 8-15); t.27021258;
 citās tirdzniecības vietās, kas tiek izziņotas atsevišķi.
31.12.2013. Apstiprināts ar Durbes novada domes 2010.gada 30.decembra
sēdes protokolu Nr. 20 1. § Durbes novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.21/2010

Dziļezers
Limbažu novada pilnvarotā sabiedriskā organizācija „Jumpravmuižas ezeru
virknes apsaimniekotāju biedrība”, „Jumpravmuiža”, Limbažu pagasts, Limbažu
novads, LV-4020, tālr. 64000825, 26302213.
 Atļauts makšķerēt tikai gaišajā diennakts laikā no ezeru nomniekiem
piederošām vai laivu bāzēs iznomātām laivām un makšķerēšanai speciāli
paredzētām laipām, ziemā no ledus;
 atļauts makšķerēt no laivas tikai diennakts gaišajā laikā, ne agrāk kā vienu
stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;
 lomā atļauts paturēt vienu zandartu un vienu zuti.
 aizliegts nodarboties zemūdens medībām;
Dziļezers atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā,
kā arī dabas liegumā „Dziļezers un Riebezers”, kas ir Natura 2000 teritorija, un
Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumi Nr.381 "Dabas lieguma
"Dziļezers un Riebezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" ir
saistoši visiem licencētās makšķerēšanas dalībniekiem, tai skaitā ir aizliegts: kurt
ugunskurus tam neparedzētās vietās; lauzt kokus un krūmus, bojāt zālāju; atstāt
ezera krastā vai uz ledus un mest ūdenī jebkādus atkritumus.
 aizliegts braukt pa ezeru ar ūdens motocikliem un motorlaivām;
 aizliegts braukt pa ledu ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem;
 aizliegts braukt ar jebkādu transportu vai motorizētu tehniku pa tauvas joslu un
ezera gultni.
Vienas dienas licence makšķerēšanai no ledus – Ls 1,00; vienas dienas licence
makšķerēšanai no krasta, no laipas vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas
laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam) – Ls 2,00; vienas dienas licence
makšķerēšanai no laivas laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam – Ls 3,00; gada
bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta, no ledus, no laipas vai laivas
(izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam).
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Licenču iegādes
vietas

Gada bezmaksas licences paredzētas: bērniem vecumā līdz 16 gadiem; personām,
kuras vecākas par 65 gadiem; Dziļezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu
ģimenes locekļiem saskaņā ar Limbažu pagasta pārvaldes apstiprinātu sarakstu; 1.
un 2. grupas invalīdiem, politiski represētajām personām (uzrādot attiecīgu
apliecību).
Laivu bāzē „Priedītes”, mob.26179055, 26725875, no plkst.07:00 līdz
plkst.22:00.

Nolikuma darbības
beigu termiņš

2015.gada 26.augusts. Saistošie noteikumi Nr.30.Apstiprināti ar Limbažu novada
domes 2012.gada 26.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 22.§)

13.
Ūdenstilpe
Organizētājs

Ezeres dzirnavu dīķis un Sustes dīķis

Biedrība „Ezeres makšķernieku klubs”, Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus
nov., LV-3891; tālr. 22088757
Atkāpes
no
 Licencēta makšķerēšana atļauta tikai gaišajā diennakts laikā.
Makšķerēšanas
 Lomā atļauts paturēt karpas, kuras garums nav mazāks kā 40 cm.
noteikumiem
 Atļauts iegādāties divas licences un izmantot divas reizes lielāku
makšķerēšanas rīku skaitu, kā arī paturēt divas reizes lielāku limitēto zivju
skaitu kā norādīti MK noteikumi Nr.1498.
Pārējie
Licencēta makšķerēšana atļauta tikai no biedrības „Ezeres makšķernieku klubs”
makšķerēšanas
laivām, un no dīķiem piegulošās piekrastes zemes īpašnieku laivām (izņemot
nosacījumi
gumijas laivas).
Licenču cena (Ls) Dienas licence makšķerēšanai (arī spiningošanai) no krasta vai ledus - Ls 2.00
(skaits)
gab. (1500 gab. gadā); Dienas licence makšķerēšanai (arī spiningošanai) no laivas
- Ls 3.00 gab. (700 gab. gadā); Gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī
spiningošanai) no krasta, ledus vai laivas – (60 gab. gadā)
Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Ezeres dzirnavu dīķī un Sustes dīķī ir
tiesīgi saņemt: invalīdi un politiski represētās personas, Ezeres dzirnavu un
Sustes dīķa krastu zemju īpašnieki, personas vecumā virs 65 gadiem, bērni un
pusaudži vecumā līdz 16 gadiem, Biedrības „Ezeres makšķernieku klubs” biedri,
personas, kuras noslēgušas līgumu ar biedrību „Ezeres makšķernieku klubs” par
Ezeres dzirnavu un Sustes dīķa krastu labiekārtošanu (makšķernieku taku
izveidošana tauvas joslā).
Licenču
iegādes
Makšķerēšanas licenci var saņemt pie biedrības „Ezeres makšķernieku klubs”
vietas
pilnvarotās personas, iepriekš zvanot pa tālruni 371 22088757 Centra iela 4,
Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891 katru dienu no plkst.08.00 līdz plkst.
21.00
Nolikuma darbības 2016.gada 13.jūlijs
beigu termiņš
Saldus novada domes 2013.gada 13.jūnija saistošie noteikumi Nr.18 (sēdes
protokols Nr.8, 6.p.)
14.
Ūdenstilpe

Ežezers

Organizētājs
Atkāpes
Makšķerēšanas
noteikumiem

Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, LV-5674, tālr. 28329287 vai
65681727
no




Iegādājoties īpašu licenci Ežezerā atļauts vienlaikus izmantot ne vairāk kā
piecas zušu vertikālās gruntsmakšķeres ar vienu āķi katrai.
laika posmā no 1.janvāra līdz 28. (29.) februārim, iegādājoties divas
makšķerēšanas atļaujas (bezmaksas licences īpašniekam papildus
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jāiegādājas kāda no maksas licencēm), makšķernieks drīkst izmantot 4
makšķerēšanas rīkus, bet nepārsniedzot MK 2009.gada 22.decembra
noteikumu Nr.1498 ''Makšķerēšanas noteikumi'' 18. punktā atrunātos
zivju paturēšanas limitus.
 aizliegts pārvietoties ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, izmantojot
iekšdedzes dzinēju. Izņēmumi ir: ezera apsaimniekotāja organizēta
pārvietošanās (rūpnieciskā zveja, licencētās makšķerēšanas organizēšana,
ūdens bioloģisko resursu kontrole, tūrisma pakalpojumi) ar Rāznas
nacionālā parka rakstisku atļauju;
 aizliegts pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem un mopēdiem pa
Ežezeru ledus periodā.
Licenču cena (Ls)
 vienas dienas makšķerēšanas licence – Ls 1.00 (400 gab.); divu dienu
(skaits)
makšķerēšanas licence – Ls 2.00 (300 gab.); sezonas (3 mēnešu)
makšķerēšanas licence – Ls 4,00 (200 gab.); Sezonas (no 1.maija līdz
30.septembrim) zušu vertikālo gruntsmakšķeru licence - Ls 10,00 (200
gab.); gada makšķerēšanas licence – Ls 6,00 (100gab.); vienas dienas
bezmaksas makšķerēšanas licence; gada bezmaksas makšķerēšanas
licence;
 gada bezmaksas vai vienas dienas bezmaksas licenci var saņemt personas,
kuras ir jaunākas par 16 gadiem vai vecākas par 65 gadiem, visu grupu
invalīdi, politiski represētās personas, kā arī, saskaņā ar Dagdas novada
pašvaldības apstiprinātu personu sarakstu, kurā norādīts pamatojums gada
bezmaksas makšķerēšanas licences izsniegšanai, arī Ežezera piekrastes
zemju īpašnieki.
Licenču
iegādes
Portāls www.epakalpojumi.lv; SIA ''MIG R'' - makšķernieku veikals Skolas
vietas
iela 2, Dagda, Dagdas novads, tālr. 65681594; Pašvaldības Vides un
tautsaimniecības nodaļa – zivsaimniecības vadītājs - Pasta iela 33A, Dagda,
Dagdas novads, tālr. 65681727, 28329287;Lauku māja „Papeles”, Ezernieki,
Dagdas novads, tālr. 26127161.
Dienas bezmaksas un gada bezmaksas licenču izplatīšanu veic Dagdas novada
pašvaldības zivsaimniecības vadītājs iedzīvotāju pieņemšanas laikā Pasta ielā
33A, Dagdā, Dagdas nov., tālr. 28329287.
Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi

Nolikuma darbības 2016.gada 1.jūnijam (Dagdas novada domes 29.05.2013. saistošie noteikumi
beigu termiņš
Nr.9, protokols Nr.9 , 5&)
15.
Ūdenstilpe
Indras ezers
Organizētājs
Makšķernieku biedrība „Indrs”, (N.Rancāna ielā 41, Krāslava, LV-5601, tālr.
29254793)
Atkāpes no
 makšķerēšana no laivām vai motorlaivām atļauta tikai gaišajā diennakts
Makšķerēšanas
laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu
noteikumiem
stundu pēc saulrieta;
 makšķerējot aizliegts izmantot dzīvo zivtiņu ēsmai.
Pārējie
Bērniem un pusaudžiem bez pieaugušo klātbūtnes vecumā līdz 14 gadiem
makšķerēšanas
aizliegts makšķerēt no motorlaivas, vecumā līdz 12 gadiem — no airu laivas.
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta, laivas vai
(skaits)
motorlaivas (izņemot laika posmu no 1.maija līdz 31.maijam) vai no ledus –Ls
1,00; Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas vai
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Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš
16.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem
Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas
Nolikuma darbības
beigu termiņš
17.
Ūdenstilpe
Organizētājs

motorlaivas laika posmā no 1.maija līdz 31.maijam – cena Ls 5,00; Gada licence
makšķerēšanai no krasta, no laivas vai motorlaivas (izņemot laika posmu no
1.maija līdz 31.maijam makšķerēšanai no laivas vai motorlaivas) vai no ledus –
cena Ls 20,00; Gada licence ar 50% atlaidi makšķerēšanai no krasta, laivas vai
motorlaivas (izņemot laika posmu no 1.maija līdz 31.maijam makšķerēšanai no
laivas vai motorlaivas) vai no ledus - cena Ls 10,00; Gada bezmaksas licence
makšķerēšanai no krasta, laivas vai motorlaivas (izņemot laika posmu no 1.maija
līdz 31.maijam makšķerēšanai no laivas vai motorlaivas) vai no ledus.
Gada bezmaksas licenci makšķerēšanai var saņemt: bērni un pusaudži vecumā
līdz 16 gadiem, personas, kuras vecākas par 65 gadiem, kā arī 1. un 2.grupas
invalīdi un politiski represētās personas; makšķernieku biedrību biedri, kuri
piedalās licencētās makšķerēšanas organizētāja rīkotos zivju resursu un dabas
aizsardzības pasākumos, pamatojoties uz pašvaldības un makšķernieku biedrības
„ Indrs” valdes savstarpēji saskaņotu lēmumu; Indras ezera ūdenstilpju krastu
zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi.
Gada licenci ar 50% atlaidi var saņemt Skaistas pagasta maznodrošinātās
personas.
Makšķernieku biedrība „Indrs” , N.Rancāna ielā 41, Krāslava, LV- 5601, tālr. –
29254793, katru dienu no 9.00 līdz 18.00; SIA „Silans” makšķernieku veikals,
Ostas ielā 1, Krāslava, tālr.65624413, darba laiki pirmdiena – piektdiena no 8-00
līdz 16-00, sestdien no 8-00 līdz 14-00, svētdiena no 8-00 līdz 13-00; IU „Kotra”
makšķernieku veikals „Reta” Rēzeknes ielā 8, Krāslava, tālr.29168156, darba
laiki, no pirmdienas līdz svētdienai no 8-30 līdz 17-00; Makšķernieku veikals
„Fishka klub”, Latgales ielā 16, Krāslava, tālr.26330062, no otrdienas līdz
piektdienai no 9.00 līdz 18.00, sestdienās no 9.00 līdz 14.00.
Saskaņā ar Krāslavas novada domes saistošajiem noteikumiem

Gulbju ezers
VAS „Latvijas valsts meži”, Kristapa iela 30, Rīga LV-1046, tālr. 67610015,
LVM „Rekreācija un medības”, tālr. 26555501.
 No 15.marta līdz 30.aprīlim makšķerēšana Gulbju ezerā ir aizliegta.
 makšķerēšanas sezona no 1.maija līdz 14.martam makšķerēšanai no krasta, no
ledus vai no licencētās makšķerēšanas organizētāja laivas;
 gada licence – Ls 9,00 (50 gab.); dienas licence – Ls 0,50 (2000 gab.); gada
bezmaksas licences (50 gab.)
 gada bezmaksas licences makšķerēšanai ir tiesīgi saņemt Gulbju ezera
piekrastes zemes īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, Ģibuļu pagasta
maznodrošinātie iedzīvotāji, bērni līdz 16 gadu vecumam un pensionāri,
invalīdi un politiski represētās personas.
Tūrisma un rekreācijas centrā „Spāre”, Spārē, Ģibuļu pag., Talsu novads., LV3298, tālr.26669099 katru dienu no 8.00 līdz 19.00.
2015.gada 31.decembris (apstiprināts ar Talsu novada domes 25.04.
2013.lēmumu Nr. 284. saistošie noteikumi Nr. 17, protokols Nr.11, 29.punkts)

Kaņiera ezers
1.1. VAS „Latvijas valsts meži”, Kristapa iela 30, Rīga LV-1046, tālr. 67610015,

13

LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS VIETAS LATVIJĀ*
THE SITES FOR LICENCED ANGLING IN LATVIJA
(31.06.2013.)

Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas
Nolikuma darbības
beigu termiņš
18.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

LVM „Rekreācija un medības”, tālr. 26555501.
 licencētā makšķerēšana un zemūdens medības Kaņiera ezera zonā Nr.1 ir
atļautas no 1.maija līdz ezera aizsalšanai, atbilstoši spēkā esošiem
Ministru kabineta makšķerēšanas noteikumiem;
 licencētā makšķerēšana un zemūdens medības Kaņiera ezera zonā Nr.2 ir
atļautas no 20.jūnija līdz ezera aizsalšanai, atbilstoši spēkā esošiem
Ministru kabineta makšķerēšanas noteikumiem;
 licencētā makšķerēšana un zemūdens medības zonā Nr.1 un zonā Nr.2 ir
atļautas tikai no “Kaņieris – 2” laivu bāzes laivām. Licencētā
makšķerēšana zonā Nr.1 un zonā Nr.2 atļauta arī no krasta;
 Kaņiera ezera zonā Nr.3 licencētā makšķerēšana atļauta tikai ziemas
sezonā no ledus. Zemūdens medības zonā Nr.3 nav atļautas.
Licencētā makšķerēšana ziemas sezonā no ezera aizsalšanas līdz ledus izkušanai
tiek atļauta visās Kaņiera ezera zonās, atbilstoši spēkā esošiem makšķerēšanas
noteikumiem;
Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību teritorijas (zonas Nr.1 un 2 un 3)
dabā ir marķētas ar bojām vai cita veida pazīšanas zīmēm.
 Vienas dienas makšķerēšanas licence vasaras un ziemas sezonai – Ls 0,50
(11000 gab.); Ziemas sezonas makšķerēšanas licence (no ezera aizsalšanas līdz
ledus izkušanai zonā Nr.1, Nr.2 un Nr.3)– Ls 5,00 (200 gab.); Vasaras sezonas
makšķerēšanas licence (no 1.maija līdz ezera aizsalšanai zonā Nr.1 un no
20.jūnija līdz ezera aizsalšanai zonā Nr.2) – Ls 5,00 (200 gab.); Zemūdens
medību vasaras sezonas licence (no 1.maija līdz ezera aizsalšanai zonā Nr.1 un
no 20.jūnija līdz ezera aizsalšanai zonā Nr.2)- Ls 100,0 (10gab.); Zemūdens
medību vienas dienas vasaras sezonas licence – Ls 30 (3000);
 bezmaksas licences vasaras un ziemas sezonai makšķerēšanai Kaņiera ezerā (50
gab.) ir tiesīgi saņemt Kaņiera ezera piekrastes zemes īpašnieki un viņu
ģimenes locekļi, Lapmežciema pagasta maznodrošinātie iedzīvotāji, bērni līdz
16 gadu vecumam un pensionāri, invalīdi un politiski represētās personas.
Makšķerēšanas vai zemūdens medību licenci var iegādāties vai saņemt Kaņiera
ezera laivu bāzē, tālr. 29253514, katru dienu no plkst. 8.00 līdz 19.00.
31.12.2015.Saskaņā ar Engures novada domes 19.03.2013.sēdes lēmumu.

Katvaru ezers
Biedrība „Katvaru ezers”, „Purmaļi”, Katvaru pag., Limbažu novads, LV-4061,
tālr. 29425534.
 Vienam makšķerniekam diennakts lomā atļauts paturēt vienu zandartu un trīs
karpas; pārējās zivis – saskaņā ar Ministru kabineta makšķerēšanas
noteikumiem;
 vienam makšķerniekam diennaktī atļauts iegādāties divas licences un izmantot
divas reizes lielāku pieļaujamo makšķerēšanas rīku skaitu un lomā paturēt divas
reizes lielāku zivju skaitu.
Nav
Vienas dienas licence (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1.maija
līdz 31.maijam) – Ls 2,00; vienas dienas licence ar atlaidi (izņemot makšķerēšanu
no laivas laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam) – Ls 1,00; vienas dienas
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Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš
19.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi

Licenču cena (Ls)
(skaits)

licence makšķerēšanai no laivas laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam – Ls
3,00; gada licence (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1.maija līdz
31.maijam) - Ls 10,00; gada licence ar atlaidi (izņemot makšķerēšanu no laivas
laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam) – Ls 5,00;
Gada licenci ar atlaidi (50gab.) ir tiesīgi iegādāties makšķernieku klubu biedri,
kas snieguši ievērojamu ieguldījumu Katvaru ezera zivju resursu aizsardzībā.
Minētās licences ar atlaidi derīgas tikai kopā ar makšķernieku organizācijas
(biedrības) biedra apliecību. Gada bezmaksas licences (100 gab.) paredzētas
bērniem vecumā līdz 16 gadiem; personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
Katvaru ezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem saskaņā
ar pašvaldības apstiprinātu sarakstu.
Licencētās makšķerēšanas organizētājs biedrība „Katvaru ezers”, “Purmaļi”,
Katvaru pag., Limbažu nov., LV-4061, tālr. 29425534;
Veikalā „Tonis”, Cēsu ielā 20, Limbažos, tālr. 29153467, darba dienās no 8.00
līdz 18.00, sestdienās no8.00 līdz 15.00 un svētdienās no09.00 līdz 14.00;
Makšķerēšanas prasību ievērošanas kontrolei pilnvarotas personas Katvaru ezera
tiešā tuvumā, kā arī citās tirdzniecības vietās, kas tiek izziņotas atsevišķi.
2015.gada 26.maijs (Saistošie noteikumi Nr.11, apstiprināti ar Limbažu novada
pašvaldības domes sēdes 26.04.2012. lēmumu protokols Nr.7, 46.§)

Kālezers
Biedrība „Kāla ezera padome”, „Pagastmāja”, Vestienas pag., Madonas novads,
tālr. 2931860
 licencētā makšķerēšana no laivām un licenzētās zemūdens medības
atļautas tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms
saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.
 licencētā makšķerēšana no krasta atļauta visu diennakti.
 vienas dienas lomā atļauts paturēt ne vairāk kā vienu paliju;
 lomā paturamās palijas minimālais izmērs sākot no 35 cm.
 nārsta laikā no 1.oktobra līdz 30. novembrim aizliegts paturēt jebkāda
izmēra paliju;
 aizliegts atstāt krastā, uz ledus vai mest ūdenī jebkādus atkritumus;
 aizliegts izkāpt uz Vestienas, Tolkas un Vistas salām;
 aizliegts nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskiem
transportlīdzekļiem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem pa meža un
lauksaimniecības zemēm, izņemot, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas
apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar
šo zemju apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu
veikšanu ;
 bērniem un pusaudžiem bez pieaugušo klātbūtnes vecumā līdz 12 gadiem
aizliegts makšķerēt no laivas;
 aizliegts nodarboties ar vēžošanu.
Vienas dienas licence makšķerēšanai no krasta, no ledus vai laivas, izņemot
makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam – Ls 1,00;
Maija mēneša vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas laika periodā no 1.maija
līdz 31.maijam – Ls 3,00; Zemūdens medību un makšķerēšanas vienas dienas
licence, izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam - Ls
10,00;Gada bezmaksas licence.
Gada bezmaksas licence ir tiesīgi saņemt Kāla ezera krastam piegulošo zemju
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Licenču iegādes
vietas
Nolikuma darbības
beigu termiņš
20.

īpašnieki, zemes īpašnieka bezmaksas licenci vienlaicīgi atļauts izmantot visai
ģimenei (vecvecāki, vecāki un bērni); biedrības „Kāla ezera padome” biedriem,
uzrādot biedru karti, personām, kuras ir sniegušas ievērojamu ieguldījumu zivju
resursu atjaunošanā un aizsardzībā, Kāla ezera piekrastes sakopšanā un licencētās
makšķerēšanas infrastruktūras sakārtošanā. Biedrība „Kāla ezera padome” izsniedz
gada bezmaksas licences makšķerēšanai Kāla ezerā saskaņā ar pašvaldības un
licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņotu lēmumu, atbilstoši
pašvaldības apstiprinātam attiecīgo personu sarakstam, kurā ir sniegts pamatojums
gada bezmaksas licences piešķiršanai.
Madonas novada Vestienā: z/s „Bērzi”, no 7.00- 23.00, tālr.28700536; SIA
„Kālezers”, no 7.00- 23.00, tālr. 29404820; z/s „Ielāpi”, no 7.00- 23.00, tālr.
29227504; z/s „Dadzīši” no 7.00- 23.00, tālr. 29428355
2015.gada 26.maijs, Saistošie noteikumi Nr.11, apstiprināti ar Limbažu novada
domes sēdes 2012.gada 26.aprīļa lēmumu (protokols Nr.7, 46.§)

Ūdenstilpe

Kliģu ezers

Organizētājs

SIA „Dobeles biznesa centrs Pils”, Kliģu atpūtas bāze, Pienava, Džūkstes
pagasts, Tukuma novads, LV-3147, tālruņi: 63 155 030, 29 228 454.
 makšķerēšana no laivām atļauta tikai diennakts gaišajā laikā; informējot
licencētās makšķerēšanas organizētāju – arī diennakts tumšajā laikā;
 vienā makšķerēšanas reizē vienam makšķerniekam lomā atļauts uzglabāt
un paturēt ne vairāk kā 3 karpas, un katras karpas svars nedrīkst pārsniegt
3 kg.
 Karpas, kuru svars ir lielāks par 3,0 kg ir jāatlaiž atpakaļ ūdenī dzīvas.
Makšķerēšanas sezonas un laiks: pavasara - vasaras sezona: no 1.aprīļa līdz
30.novembrim, ziemas sezona: no 1.decembra līdz 31 .martam.

Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas
Nolikuma darbības
beigu termiņš
21.
Ūdenstilpe
Organizētājs

Pavasara-vasaras sezonas licence - Ls 20,00 (50gab./gadā); Ziemas sezonas
licence - Ls 10,00 (50gab./gadā); Vienreizējā dienas licence vasaras sezonā - Ls
4,00 (2000gab./gadā); Vienreizējā dienas licence ziemas sezonā – Ls 1,00
(2000gab./gadā); Vienreizējā samazinātās maksas dienas licence
- Ls 2,00
(100gab./gadā); Gada bezmaksas licence (50 gab./gadā).
Vienreizējās samazinātās maksas dienas licences ir tiesīgi saņemt: invalīdi un
politiski represētās personas; bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un
personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem.
Gada bezmaksas licences var saņemt: makšķernieku biedrību biedri, kas devuši
ieguldījumu zivju krājumu papildināšanā un aizsardzībā saskaņā ar Kliģu atpūtas
bāzes sastādītu sarakstu, kas iesniegts un apstiprināts pašvaldībā, Kliģu ezera
krastiem pieguļošo piekrastes zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi pēc
pašvaldības apstiprināta saraksta.
Kliģu atpūtas bāzē, Pienavā, Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, iepriekš
sazinoties pa tālruni 63 155 030 vai 29 228 454.
31.12.2015. Tukuma novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 28.
APSTIPRINĀTI ar Tukuma novada Domes 22.11.2012. lēmumu (prot.Nr.13,
3.§.)

Kukšu ezers
Alsungas pagasta pilnvarots Kukšu ezera nomnieks Dainis Jēkabsons, Krasta 5-4,
Alsungas pag., Alsungas novads, LV-3306.
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Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem
Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas
Nolikuma darbības
beigu termiņš
22.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem
Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi

Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš
23.

 No 1. līdz 31.maijam atļauts makšķerēt tikai no licencētās makšķerēšanas
organizētāja izīrētām laivām;
 diennakts lomā vienam makšķerniekam atļauts paturēt līdz 3 karpām.
 Aizliegts izmantot motorizētus peldlīdzekļus, izņemot peldlīdzekļus ar
uzkarināmiem laivu elektromotoriem.
Vienas dienas licence – Ls 3,00; vienas dienas licence spiningošanai maijā no
laivas – Ls 5,00; Gada bezmaksas licence. Vienas diennakts laikā pieļaujams
izmantot līdz 50 vienas dienas licencēm.
Gada bezmaksas licences makšķerēšanai ir tiesīgi saņemt Kukšu ezera piekrastes
zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, Alsungas pagasta maznodrošinātie
iedzīvotāji, saskaņā ar pagasta pašvaldības un licencētās makšķerēšanas
organizētāja vienošanos.
„Balinos”, Alsungas pag., tālr. 29426930, no 8.00 līdz 20.00.
Saskaņā ar Alsungas novada domes saistošajiem noteikumiem.

Lādes ezers
Biedrība „Lādes ezers”, „Dzenīši”, Limbažu pag., Limbažu novads, LV-4011,
tālr. 26541667.
 Atļauts makšķerēt no airu laivām, tai skaitā, Lādes ezera krastiem pieguļošās
zemes īpašniekiem piederošām laivām, kas reģistrētas saskaņā ar Ministru
kabineta 25.03.2008. noteikumiem Nr. 213 „Ceļu satiksmes drošības direkcijā
reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība”.
 Bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam bez pieaugušo klātbūtnes
makšķerēt no laivas aizliegts.
 Aizliegts kurināt ugunskurus (izņemot speciāli norādītās vietas), lauzt, cirst,
zāģēt kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu, piesārņot apkārtni un ūdenstilpi.
 Transporta piebraukšana un novietošana Lādes ezera tuvumā uz privātām
zemēm atļauta tikai ar attiecīgā zemes īpašnieka atļauju. Iebraukšana tauvas
joslā (10 m joslā no krasta) kategoriski aizliegta.
 Vienas dienas licence makšķerēšanai no ledus, no krasta, no laipas vai laivas–
Ls 2,00; Atklāta ūdens sezonas licence (1.05.- 30.04.) makšķerēšanai no krasta,
no laipas vai laivas– Ls 15,00; ziemas sezonas licence(1.01.- 31.12.)
makšķerēšanai no ledus – Ls 10,00; Gada licence makšķerēšanai no ledus, no
krasta, no laipas vai laivas - Ls 25,00;
 gada bezmaksas licences (100 gab.) makšķerēšanai no ledus, no krasta, no
laipas vai laivas ir tiesīgi saņemt Lādes ezera piekrastes zemes īpašnieki un
viņu ģimenes locekļi, kā arī Limbažu pagasta teritorijā dzīvojošie
maznodrošinātie iedzīvotāji, saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības un
licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņotu lēmumu.
Biedrība ”Lādes ezers” Limbažu pag., „Dzenīšos”, tālr: 26541667; veikalā
”Ne Asakas”, Limbažos, Jūras ielā 1, tālr: 29284851; Pašvaldības pilnvarota
persona, Limbažu pag., „Saulītēs,” tālr .29437200; Pašvaldības pilnvarota
persona, Limbažu pag., „Ceļmalas” tālr.: 28303786.
2013.gada 31.decembris (apstiprināti 2010.gada 28.maijā Limbažu novada domes
sēdē)
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Ūdenstilpe

Lielais Kurma ezers

Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

SIA „Upetnīki”, „Upeslejas”, Pildas pagasts, Ludzas novads, tālrunis 29473270
 Licencētā makšķerēšana, spiningošana un zemūdens medības atļautas tikai
diennakts gaišajā laikā;
 Licencētās makšķerēšanas papildus noteikumi: Licencētā makšķerēšana no
laivas ir atļauta tikai tad, ja izmanto licencētās makšķerēšanas organizētājam
piederošās laivas. Nav atļauts izmantot peldošas vai stacionāri novietotas
makšķeres – ūdas.

 Vēžošanas papildus noteikumi: Vēžošanas inventāru izsniedz licencētās
makšķerēšanas organizētājs. Atļauts izmantot piecus krītiņus uz vienu licenci.
Atļauts paturēt ne vairāk kā 30 noķertus vēžus uz vienu licenci. Aizliegts vēžot,
to pievilināšanai izmantojot jebkādas smaržvielas. Paturētie vēži jāglabā grozos
vai spaiņos un pēc pieprasījuma jāuzrāda licencētās makšķerēšanas
organizētājam un citām šā nolikuma 10.punktā minētajām kontrolējošām
personām.
 Zemūdens medību papildus noteikumi: Zemūdens medniekam katru reizi
pirms licencēto zemūdens medību uzsākšanas ir iepriekš jāpiesakās pie
zemūdens medību organizētāja, konkretizējot plānoto zemūdens medību vietu
un laiku. Licencētās zemūdens medībās atļauts lietot ar muskuļu spēku
uzlādējamu harpūnšauteni. Akvalangu vai citu autonomu elpošanas aparātu
lietot aizliegts.
Pārējie
 Kurināt ugunskuru un izmest sadzīves atkritumus atļauts tikai šim nolūkam
makšķerēšanas
norādītās speciālās vietās.
nosacījumi
 Autotransporta novietošana ezera tuvumā atļauta tikai atsevišķās norādītās
vietās.
Licenču cena (Ls)
 Makšķerēšanai un/vai spiningošanai no krasta - vienas dienas licence - 3,00 Ls.
(skaits)
Par katru noķerto karpu kilogramu papildus jāmaksā 1,50 Ls.
 Makšķerēšanai un/vai spiningošanai no laivas - vienas dienas licence – 5,00 Ls.
Par katru noķerto karpu kilogramu papildus jāmaksā 1,50 Ls.
 Zemūdens medību licence – 15,00 Ls.
 Vēžošanas licence – 5,00 Ls, derīga licencē norādītajā datumā no plkst.18.00
līdz nākošās dienas plkst.18.00. Vēžošanas licenču skaits sezonā ir 500.
Vienlaicīgi (uz attiecīgo datumu), neatkarīgi no vēžotāju skaita, var tikt
pārdotas ne vairāk kā 50 licences.
 Licencēm nav paredzētas atlaides.
 Licenču cenas uzrādītas bez PVN. Papildus cenai ir jāmaksā PVN likumdošanā
noteiktajā apjomā.
Licenču iegādes
Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību licences var iegādāties, zvanot un
vietas
piesakot pa tālr.29473270, pēc adreses: “Upeslejas”, Borovaja, Pildas pagasts,
Ludzas novads.
Nolikuma darbības 2013.gada 31.decembris
beigu termiņš
(Saistošie noteikumi Nr.17 „Par licencēto makšķerēšanu Lielajā Kurma ezerā”,
apstiprināti Ludzas novada domes sēdē 2011.gada 28.jūlijā, protokols Nr.14, 50.§)
24.
Ūdenstilpe
Lielais Vipēda ezers
Organizētājs
Makšķernieku klubs „Vipēdis”, Skolas iela 24-29, Dobele, LV-3701, tālr.
26346725, 27018377.
Atkāpes no
 makšķerēšana no laivām atļauta tikai diennakts gaišajā laikā;
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Makšķerēšanas
noteikumiem
Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas
Nolikuma darbības
beigu termiņš
25.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi

Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas
Nolikuma darbības

 atļauts izmantot tikai laivas, kuras nav aprīkotas ar iekšdedzes dzinēju;
 vienā makšķerēšanas reizē vienam makšķerniekam lomā atļauts uzglabāt un
paturēt ne vairāk kā 3 karpas.
Nav
 Vienas dienas licence – Ls 2,00 (2000 gab.); Vienas dienas licence ar atlaidi –
Ls 1,00 (100gab.);Gada licence – Ls 20,00 (100 gab.); Gada bezmaksas licence
makšķerēšanai (10 gab.).
 Vienas dienas licence ar atlaidi var saņemt invalīdi un politiski represētās
personas; bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas, kuras ir
vecākas par 65 gadiem; Lielā Vipēda ezera krastiem pieguļošo piekrastes zemju
īpašnieki un viņu ģimenes locekļi pēc Dobeles novada pašvaldības apstiprināta
saraksta.
 Gada bezmaksas licences var saņemt makšķerēšanas kluba „Vipēdis” biedri,
kas devuši ievērojamu ieguldījumu zivju krājumu papildināšanā un aizsardzībā
un kuru saraksts iesniegts un apstiprināts Dobeles novada pašvaldībā, norādot
maksas samazināšanas pamatojumu
 Zebrenes pagasta atpūtas bāzē „Vipēdis”, Dobeles nov., iepriekš sazinoties pa
tālruni 29253681
2014.gada 30.jūlijs. APSTIPRINĀTI ar Dobeles novada domes 2011.gada 30.jūnija
lēmumu Nr.160/9 (protokols Nr.9), stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā „Zemgale“.

Lielauces ezers
VAS „Latvijas valsts meži”, Kristapa iela 30, Rīga LV-1046, tālr. 26555501;
LVM „Rekreācija un medības”, tālr. 67805435.
 Makšķerēšana no laivas atļauta sākot no 1.maija.
 Zemūdens medības atļautas tikai no Lielauces ezera laivu bāzes laivām.
 Aprīļa mēnesī makšķerēšana un zemūdens medības Lielauces ezerā ir
aizliegtas.
 Ziemas sezonā, makšķerējot no ledus ar ēsmas zivtiņu, atļauts izmantot tikai ar
karodziņu vai pludiņu aprīkotus makšķerēšanas rīkus.
 Putnu aizsardzības nolūkā no ledus izkušanas līdz 30.jūnijam aizliegta laivu
atrašanās Lielauces ezera austrumu daļā, kas norādīta ar aizlieguma zīmēm.
 Makšķerēšanas un zemūdens medību sezona no 1. maija līdz ezera aizsalšanai
(vasaras sezona), zemledus makšķerēšanas sezona no ezera aizsalšanas līdz
ledus izkušanai, bet ne ilgāk kā līdz 31. martam (ziemas sezona).
 Gada licence – Ls 9,00 (100 gab.); vienas dienas licence – Ls 0,50 (5000 gab);
Zemūdens medību vienas dienas licence – Ls 20,00 (200 gab.).
 Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Lielauces ezerā (50 gab.) pēc
Lielauces pagasta apstiprināta saraksta ir tiesīgi saņemt Lielauces ezera
piekrastes zemes īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, Auces novada
maznodrošinātie iedzīvotāji, bērni līdz 16 gadu vecumam, pensionāri, invalīdi
un politiski represētās personas, kā arī vides aizsardzības sabiedriskie inspektori
– makšķernieku biedrību biedri, kas piedalās zivju resursu un dabas
aizsardzības pasākumos.
Lielauces ezera laivu bāzē, tālr.26556771, katru dienu no 8.00 līdz 19.00.
2015.gada 25.maijs (Auces novada pašvaldības 25.04.2012.saistošie noteikumi
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beigu termiņš

Nr.8, lēmums Nr. 128 (prot.Nr.4, 13.§)

26.
Ūdenstilpe

Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmi

Organizētājs

Bauskas mednieku makšķernieku biedrība (BMMB), Bauska, Uzvaras ielā - 24,
tālr. 29189821
Atkāpes
no Licencētā makšķerēšana ir noteikta : - Lielupē no abiem krastiem posmā no
Makšķerēšanas
Staļģenes (Emburgas) tilta augšup pret straumi līdz Mūsas un Mēmeles
noteikumiem
satekai, izņemot upes posmu kreisā krastā no karjera „Zaķi” līdz Bauskas
pilsētas robežai.
- Mēmelē no labā krasta posmā no Mūsas un Mēmeles satekas augšup
pret straumi līdz gājēju tiltam Bauskā.
- Mūsā no kreisā krasta posmā no Mūsas un Mēmeles satekas augšup pret
straumi līdz tiltam pie sporta kompleksa „Mūsa” un no labā krasta posmā, no
šosejas tilta pāri Mūsai augšup pret straumi līdz tiltam pie autosporta
kompleksa “Mūsa”.
 Licencētas makšķerēšanas sezona ik gadus ir no 1.aprīļa līdz 16.maijam;
 no 1.aprīļa līdz 14.aprīlim makšķerēšana atļauta no krasta vai ar
iebrišanu ūdenī, bet no 15.aprīļa līdz 16.maijam tikai no krasta, bez
iebrišanas ūdenī;
 makšķerēt atļauts tikai gaišā diennakts laikā trešdienās, piektdienās,
sestdienās, svētdienās un svētku dienās;
Pārējie
 atļauts izmantot vienu pludiņmakšķeri vai vienu gruntsmakšķeri;
makšķerēšanas
 izmantojot vienu licenci dienā, atļauts iegūt un paturēt 8 vimbas;
nosacījumi
 dienā viens makšķernieks drīkst izmantot tikai vienu vienreizējo / dienas /
licenci, bet izmantojot sezonas licenci iegūt un paturēt vienas dienas
vimbu loma limitu katrā makšķerēšanai atļautajā dienā.
 katram makšķerniekam jābūt ūdenī iemērktam individuālam loma
tīkliņam, kurā vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk kā 8 vimbas un citas
zivis pēc skaita un apjoma saskaņā ar vispārējiem makšķerēšanas
noteikumiem.
 Saudzīgi izturēties pret dabu, nepieļaut ūdenstilpes un piekrastes joslu
piesārņošanu un piegružošanu.
 Respektēt zemes īpašnieku likumīgās prasības, to īpašumā esošajās
teritorijās.
Licenču cena (Ls)
Vienreizējā /dienas/ licence - Ls 4.00 ( 750 gab.); Vienreizējā /dienas/ licence ar
(skaits)
atlaidi - Ls 3.00 (150 gab.); Sezonas licence - Ls 25.00 (150 gab.); Sezonas
licence ar atlaidi - Ls 15.00 (150 gab.);Sezonas bezmaksas licence ( 15 gab.).
Licences ar atlaidi ir tiesīgas iegādāties: personas līdz 16 gadiem un vecākas par
65 gadiem; invalīdi un politiski represētas personas; BMMB biedri; licencētai
makšķerēšanai pieguļošo upju krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi,
uzrādot pašvaldības izziņu; vietējo pašvaldību, kuru teritorijās notiek licencētā
makšķerēšana maznodrošinātie iedzīvotāji, uzrādot trūcīgās personas izziņu.
Bezmaksas licences tiek izsniegtas makšķernieku biedrību biedriem, kas piedalās
licencētās makšķerēšanas organizētāja rīkotos zivju resursu un dabas aizsardzības
pasākumos, pamatojoties uz BMMB domes lēmumu.
Licence tiek izsniegta iekasējot drošības naudu, kas noteikta atkarībā no licences
veida Ls 5.00 sezonas licencēm un Ls 2.00 vienas dienas licencēm.
Licenču iegādes
Bauskā - BMMB, Uzvaras ielā - 24, mob. tel. 29189821, katru darbdienu no
vietas
plkst. 8.00 līdz 15.00, sākoties licencētas makšķerēšanas sezonai trešdienās,
piektdienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 5.00 līdz 10.00.;
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SIA SPARS, veikals SAMS, Rīgā, Zvaigžņu ielā 31, mob. tel. 9225060, katru
darbdienu no plkst. 8.00 līdz 16.00;
Bauskā makšķernieku veikalos „Līga” Uzvaras ielā 7, Stacijas ielā 3., katru dienu
no plkst. 9.00 līdz 17.00, izņemot svētdienu.
Nolikuma darbības 2016.gada 1.aprīlis
beigu termiņš
Rundāles novada domes 28.02.2013.saistošie noteikumi Nr.1, (sēdes
prot.Nr.3,2.p.);Bauskas novada domes 28.02.2013. saistošie noteikumi Nr.2,
(sēdes prot. Nr.3, 3.p.);Jelgavas novada domes 27.02.2013. saistošie noteikumi
Nr.2 (sēdes prot.Nr.3, 14)
27.
Ūdenstilpe
Liepājas ezers
Organizētājs
Biedrība „Liepājas ezeri”, Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, tālr. 29268311, e-pasts:
federācija@inbox.lv
Atkāpes no
 Atļauta makšķerēšana (spiningošana) no laivas, kā arī spiningošana no krasta
Makšķerēšanas
periodā no 1. līdz 31.maijam; šajā laika periodā tiek noteikts lomā paturamo
noteikumiem
līdaku minimālais garums 60 cm, bet pārējā loma lielumam (zivju skaits un
svars) jābūt atbilstošam spēkā esošajiem MK noteikumiem „Makšķerēšanas
noteikumi”;
 aizliegta makšķerēšana (spiningošana) ar iebrišanu ūdenī no 16.marta līdz 31.
maijam;
 licencētā makšķerēšana no laivām un citiem peldošiem ūdens transporta
līdzekļiem atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms
saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.
Pārējie
 Bērniem un pusaudžiem līdz 14 gadu vecumam bez pieaugušo klātbūtnes
makšķerēšanas
aizliegts makšķerēt no motorlaivas, bet līdz 12 gadu vecumam – no airu laivas;
nosacījumi
 makšķerēšana un spiningošana aizliegta kuģu ceļā no Attekas salas līdz Bārtas
ietekai 50 m attālumā no iezīmētās navigācijas zīmju līnijas;
 vēžošana un zemūdens medības Liepājas ezerā ir aizliegtas;
 pirms licences iegādes makšķerēšanai no laivas makšķerniekam licenču
izplatītājam jāuzrāda laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa reģistrācijas dati.
Licenču cena (Ls)
 Dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus periodā no
(skaits)
1.jūnija līdz 15.martam – Ls 1,00; dienas licence makšķerēšanai (arī ar
spiningu) no laivas vai citiem ūdens transporta līdzekļiem, periodā no 1.jūnija
līdz 15.martam (ziemas laikā bezledus apstākļos) – Ls 1,50; maijā vienas dienas
licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas vai citiem ūdens transporta
līdzekļiem, periodā no 1 līdz 31.maijam – Ls 3,00; mēneša licence
makšķerēšanai no krasta vai no ledus no 1.maija līdz 15.martam – Ls 3,00;
mēneša licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas vai citiem ūdens
transporta līdzekļiem, periodā no 1.jūnija līdz 15.martam (ziemas laikā bezledus
apstākļos) – Ls 4,00; maija mēneša licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no
laivas vai citiem ūdens transporta līdzekļiem, periodam no 1. līdz 31.maijam –
Ls 10,00; vasaras sezonas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu no krasta vai
laivas) no 1.jūnija līdz 30.septembrim – Ls 8,00; ziemas sezonas licence
makšķerēšanai no ledus laika periodā no kārtējā gada 1.janvāra līdz ledus
izkušanai – Ls 5,00; gada licence makšķerēšanai (izņemot makšķerēšanu no
laivas laika periodā no 16.marta līdz 31.maijam) – Ls 12,00;
 gada bezmaksas licenci makšķerēšanai (izņemot makšķerēšanu no laivas laika
periodā no 16.marta līdz 31. maijam) var saņemt politiski represētās personas,
kā arī Liepājas ezera krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, Liepājas
pilsētas, Nīcas, Otaņķu un Grobiņas pagastu daudzbērnu ģimenes un
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Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš

maznodrošinātie iedzīvotāji atbilstoši iesniegtajiem sarakstiem, izņemot
spiningošanu (velcēšanu) no laivas vai citiem peldošiem ūdens transporta
līdzekļiem laika periodā no 16.marta līdz 31.maijam. Makšķerēšanai no laivas
gada bezmaksas licenču īpašniekiem laika periodā no 1. līdz 31.maijam ir
jāiegādājas attiecīgā laika posmā derīga licence. Maznodrošinātās personas ir
personas, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā šāds statuss piešķirts.
Biedrībā „Liepājas ezeri”, Peldu ielā 5 – 202, Liepājā, darbdienās un sestdienās no
9.00 līdz 16.00 iespējams saņemt tikai bezmaksas licences;
veikalā „Copes lietas”, Raiņa ielā 9, Liepājā, darbdienās no 9.00 līdz 17.00,
sestdienās no 10.00 līdz 15.00;
SIA „Tvisters” veikalos Liepājā, Raiņa ielā 45, Peldu ielā 6, darbdienās no 9.00
līdz 18.00, brīvdienās no 10.00 līdz 15.00;
veikalā „Olimpija”, Dzērves ielā 15, Liepājā, darbdienās no 9.00 līdz 18.00;
veikalā „Lauku veikals” Otaņķu pagasta pārvaldē, Nīcas nov., darbdienās no 9.00
līdz 18.00;
veikalā „Loms”, Brīvības ielā 10 (pretim DUS „Statoil”), Liepājā, visu diennakti;
SIA „Kings” DUS Grobiņā un Nīcā; citās tirdzniecības vietās, kas tiek izziņotas
atsevišķi.
11.05.2014. Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 "Par licencēto
amatierzveju – makšķerēšanu – Liepājas ezerā" ("LV", 71 (4469), 10.05.2011.)
[stājas spēkā 11.05.2011.; zaudēs spēku 11.05.2014.]

28.

Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanāls

Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes
Makšķerēšanas
noteikumiem

(no Dzelzceļa tilta līdz Tramvaju tiltam)
Biedrība „Liepājas ezeri”, Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, e- pasts:
federācija@apollo.lv, tālr. 29268311
no
 no 1.maija līdz 31.maijam atļauts lomā paturēt ne vairāk kā 3 (trīs)
līdakas.
 makšķerēšana atļauta no laivām un citiem ūdens transporta līdzekļiem, kas
reģistrēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
 makšķerēšana no laivām un citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta
tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un
ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta, izņemot vēdzeļu, salaku un zušu
makšķerēšanu, kas notiek no krasta vai uz ledus.

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi





Licenču cena (Ls)
(skaits)




personām līdz 16 gadu vecumam bez pilngadīgas personas uzraudzības
aizliegts makšķerēt no motorlaivas, bet līdz 14 gadu vecumam – no airu
laivas;
licencētās makšķerēšanas organizētājs var aizliegt licencēto makšķerēšanu
no ledus, ja konstatē, ka licencētās makšķerēšanas turpināšana var radīt
smagas sekas makšķernieku veselībai vai dzīvībai. Šādā gadījumā
licencētās makšķerēšanas organizētājs uzstāda norādi "Uz ledus atrasties
nav atļauts";
aizliegta vēžošana un zemūdens medības
dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta, laivas un no
ledus no 1.maija līdz 28./29.februārim – 4,00 Ls; mēneša licence
makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta, laivas un no ledus no 1.maija
līdz 28./29.februārim - 8,00 Ls; ziemas sezonas licence makšķerēšanai (arī
ar spiningu) no krasta vai no ledus, kā arī no laivas, periodā no
1.novembra līdz 28./29.februārim - Ls 10.00.
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Tirdzniecības kanālā makšķerēšana atļauta arī ar šādām licencēm, kuras
iegādātas vai saņemtas makšķerēšanai Liepājas ezerā paredzētajās licenču
iegādes vietās saskaņā ar „Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Liepājas
ezerā”:

vasaras sezonas licence (makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta, ledus
vai iebrienot ūdenī) Liepājas ezerā, periodā no 1.jūnija līdz 31.oktobrim –
8,00 Ls; gada licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) Liepājas ezerā
(izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 16.marta līdz
30.aprīlim) –12,00 Ls; gada bezmaksas licence makšķerēšanai Liepājas
ezerā (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 16.marta līdz
31.maijam).
 Makšķerniekiem - bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un
personām, kuras vecākas par 65 gadiem, 1. un 2.grupas invalīdiem
politiski represētām personām- atļauts makšķerēt ar gada bezmaksas
licenci, uzrādot personas apliecinošus dokumentus, invaliditātes apliecību
vai represētās personas apliecību.

Ar gada bezmaksas licenci atļauts makšķerēt arī Liepājas pilsētas
daudzbērnu ģimenēm un maznodrošinātiem iedzīvotājiem atbilstoši
pašvaldības iesniegtajiem sarakstiem un šīs licences var saņemt biedrībā
„Liepājas ezeri”, Zvejnieku alejā 11–5, Liepājā.
Licenču
iegādes Zvejnieku alejā 11-5, Liepājā, darbdienās no 9.00 līdz 16.00, federācija@apollo.lv
vietas
Licencētai makšķerēšanai Liepājas ezerā paredzētajās licenču iegādes vietās.
Nolikuma darbības Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 22.11.2012. saistošiem noteikumiem Nr.21
beigu termiņš
"Par licencēto amatierzveju - makšķerēšanu Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanālā
no Dzelzceļa tilta līdz Tramvaju tiltam".
29.
Ūdenstilpe
Limbažu Dūņezers
Organizētājs
Limbažu pilsētas un Limbažu pagasta pašvaldības pilnvarota juridiska persona p/a
„Alda”, Jūras iela 58, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001, tālr. 26142812.
Atkāpes no
 Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Limbažu Dūņezera platībā;
Makšķerēšanas
 atļauts makšķerēt no krasta, no ledus vai no Ceļu satiksmes drošības direkcijā
noteikumiem
reģistrētām laivām;
 atļauts izmantot kuģošanas līdzekļus, kas aprīkoti ar mehānisko dzinēju, kura jauda
nepārsniedz 3,7 kW saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības 2010. gada 22.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.33;
 makšķernieks var iegādāties un makšķerējot vienlaicīgi izmantot divas licences,
kas dod tiesības pielietot divreiz vairāk makšķerēšanas rīku un lomā paturēt
divreiz lielāku zivju skaitu;
 makšķerniekiem aizliegts izmantot gafu bezledus periodā;
 aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām.
Pārējie
 Limbažu Dūņezers atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā - Ziemeļvidzemes
makšķerēšanas
biosfēras rezervāta dabas lieguma „Dūņezers” zonā - un visiem licencētās
nosacījumi
makšķerēšanas dalībniekiem ir saistoši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta
noteikumos Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2000.gada 10.oktobra
noteikumos Nr.353 “Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi” paredzētie ierobežojumi, tai skaitā ir
aizliegts:
 kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām;
 lauzt kokus un krūmus, bojāt zālāju;
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Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš
30.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi

 atstāt ezermalā vai uz ledus un mest ūdenī jebkādus atkritumus;
 nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pa ezera
ledus virsmu;
 pārvietoties ar ūdens motocikliem.
 Transporta novietošana uz ceļiem Limbažu Dūņezera tuvumā atļauta tikai
atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, bet uz privātām zemēm – ar zemes
īpašnieka atļauju. Iebraukšana 10 m tauvas joslā vai nobraukšana no ceļa
apmales stingri aizliegta.
 Vienas dienas licence - Ls 2,00; viena mēneša licence – Ls 5,00; gada licence Ls 20,00; gada bezmaksas licence (100 gab.);
 Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Limbažu Dūņezerā pēc Limbažu
novada pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji
saskaņota saraksta ir tiesības saņemt: Limbažu Dūņezera piekrastes zemju
īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, Limbažu pagasta un Limbažu pilsētas
maznodrošinātiem iedzīvotājiem, kuriem šāds statuss piešķirts normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā;bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem; invalīdiem un
politiski represētām personām;personām, vecākām par 65 gadiem.
 p/a „ALDA”, Limbažos, Jūras ielā 58, m.t.26142812, darba dienās no plkst.9.00
līdz 16.00;
 veikalā „Ne asakas”, Limbažos, Jūras ielā 1, m.t.64021655, darba dienās no
plkst.9.00 līdz 18.00, sestdienās no plkst.9.00 līdz 14.00;
 Limbažu pag., „Mucenieki”, m.t.26460640, visu diennakti;
 veikalā „Hobijs”, Limbažos, Rīgas 3, t.64023582, darba dienās no plkst.10.00
līdz 18.00, sestdienās no plkst.10.00 līdz 14.00;
 veikalā „Mērķis”, Limbažos, Pasta 12, t.64022716, darba dienās no plkst.9.00
līdz 18.00, sestdienās no plkst.9.00 līdz 14.00;
 Limbažu Lielezera pludmalē, Ievu ielā 5a, no 15.maija – 15.septembrim no
plkst.9.00-21.00.
2014.gada aprīlis, Saistošie noteikumi Nr.11 (apstiprināti 24.03.2011.) Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Limbažu Dūņezerā 2011. – 2013.gadam

Limbažu Lielezers
Pašvaldību aģentūra „ALDA”, Jūras iela 58, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001,
tālr. 26142812.
 Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Limbažu Lielezera platībā;
 atļauts makšķerēt no krasta, no ledus vai no Ceļu satiksmes drošības direkcijā
reģistrētām laivām;
 atļauts izmantot kuģošanas līdzekļus, kas aprīkoti ar mehānisko dzinēju, kura jauda ir
lielāka par 3,7 kW (t.sk.ūdensmotocikli, motorlaivas, kuteri), saskaņā ar Limbažu novada
pašvaldības 2010. gada 22.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.33;
 makšķernieks var iegādāties un makšķerējot vienlaicīgi izmantot divas licences,
kas dod tiesības pielietot divreiz vairāk makšķerēšanas rīku un lomā paturēt
divreiz lielāku zivju skaitu;
 makšķerniekiem aizliegts izmantot gafu bezledus periodā.;
 aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām.
 Aizliegts kurt ugunskurus tam neparedzētās vietās; lauzt kokus un krūmus, bojāt
zālāju; atstāt upmalā vai uz ledus un mest ūdenī jebkādus atkritumus; braukt ar
autotransportu pa ezera ledus virsmu;
 transporta novietošana uz ceļiem Limbažu Lielezera tuvumā atļauta tikai
atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, bet uz privātām zemēm – ar zemes
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Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas

īpašnieka atļauju. Iebraukšana 10 m tauvas joslā vai nobraukšana no ceļa
apmales stingri aizliegta.
 Vienas dienas licence - Ls 2,00; viena mēneša licence – Ls 5,00; gada licence Ls 20,00; gada bezmaksas licence (100 gab.).
 gada bezmaksas licences pēc Limbažu novada pašvaldības un licencētās
makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņota saraksta ir tiesības saņemt
Limbažu Lielezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem,
Limbažu pagasta maznodrošinātiem iedzīvotājiem, kuriem šāds statuss piešķirts
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā; gada bezmaksas licences ir tiesības saņemt
arī bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem, invalīdiem un politiski represētām
personām, kā arī personām, vecākām par 65 gadiem.
 p/a „ALDA”, Limbažos, Jūras ielā 58, m.t. 26142812, darba dienās no 9.00 līdz 16.00;
 veikalā „Ne asakas”, Limbažos, Jūras ielā 1, m.t. 64021655, darba dienās no plkst. 9.00
līdz 18.00, sestdienās no 9.00 līdz 14.00;
 Veikalā ”Hobijs” Limbažos, Rīgas 3, t.64023582, darba dienās no plkst.10.00 līdz
18.00., sestdienās no 10.00.līdz 14.00;
 veikalā ”Mērķis” Limbažos, Pasta 12., t.64022716, darba dienās no plkst. 9.00 līdz
18.00, sestdienās no 9.00 līdz 14.00;
 Limbažu Lielezera pludmalē, Ievu ielā 5a, no15.maija-15.septembrim no 9.00-21.00
 Limbažu pag. „Mucenieki”, m.t. 26460640, visu diennakti.

Nolikuma darbības
beigu termiņš
31.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem
Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi

Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas

2014.gada aprīlis, Saistošie noteikumi Nr.10 (apstiprināti 24.03.2011.) Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Limbažu Lielezerā 2011. – 2013.gadam

Lobes ezers
Krapes pagasta pārvalde, Krape, LV – 5012, Ogres novads, tālr. 65055715
 makšķerēt no laivām atļauts tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā
vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.
 Vēžošana un zemūdens medības ir aizliegtas.
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „ Par laivu
izmantošanu Lobes ezerā”:
 makšķerēt atļauts no Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētām airu
laivām, un laivām, kuras aprīkotas ar elektromotoriem, un kuras tiek
turētas vai iznomātas kādā no Lobes ezera laivu bāzēm;
 aizliegts braukt ar ūdens motocikliem un motorlaivām, kuras aprīkotas ar
iekšdedzes dzinēju, kā arī pārvietoties pa ledu ar mehāniskajiem transporta
līdzekļiem;
Dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas, krasta –Ls 1.00; dienas
licence ar atlaidi – makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas, krasta vai no ledus–
Ls 0,50; dienas licence makšķerēšanai no ledus –Ls 2.00; gada bezmaksas licence
- makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas, krasta vai no ledus.
Gada bezmaksas licences paredzētas Lobes ezera krastam piegulošo zemju
īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot īpašuma dokumentus),
makšķerniekiem – bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām,
kuras vecākas par 65 gadiem, kā arī 1. un 2. grupas invalīdiem, Krapes pagasta
iedzīvotājiem atļauts makšķerēt Lobes ezerā iegādājoties dienas licenci ar atlaidi,
uzrādot personu apliecinošus dokumentus (vai dzīves vietas deklarācijas izziņu).
Laivu bāze Nr. 1, „Aulaki”, tel. 29178229; visu diennakti;
Laivu bāze Nr. 2, „Urti’, tel. 28315183; visu diennakti;
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Laivu bāze Nr.3, Bebru pagasta „Skabarži” ,tel.29159137; visu diennakti;
Laivu bāze Nr.4, Koknese pagasta „Vecbordzēni” 26567971;visu diennakti.
2014.gada jūlijs (Ogres novada domes 16.06.2011. saistošie noteikumi
Nr.17/2011)

Nolikuma darbības
beigu termiņš
32.
Ūdenstilpe
Luknas un Višķu ezeri, Dubnas upes posms
Organizētājs
Višķu pagasta pārvalde, Daugavpils novads, Višķu pagasts, Špoģu ciems, Skolas
iela 17, LV- 5481, tālr. 65425347, mob. tālr. 26860311, 29106122.
Atkāpes no
Makšķerēšanas
Nav
noteikumiem
Pārējie
Tauvas joslā aizliegts:
makšķerēšanas
 iebraukt ar automašīnām,
nosacījumi
 kurt ugunskurus, izņemot speciāli iekārtotas vietas, kur tas atļauts ar līdzi
atvesto kurināmo,
 lauzt kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu,
 piegružot ezeram piegulošo teritoriju, mest ūdenī stikla, plastmasas un citus
atkritumus,
 celt apmetnes un ar savu darbību bojāt ainavu;
 autotransporta novietošana atļauta tikai saskaņā ar Satiksmes noteikumiem –
īpašās stāvvietās vai uz valsts nozīmes ceļiem;
 jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Daugavpils kontroles sektora inspektori, Višķu
pagasta padomes pilnvarotie makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolieri
Višķu, Luknas ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta teritorijas robežās, Višķu
pagasta pašvaldības deputāti, valsts policijas, pašvaldības policijas un
zemessardzes darbinieki var pieprasīt jebkuram makšķerniekam savākt
atkritumus 5 m attālumā ap makšķernieku un viņa personīgajām mantām. Višķu
pagasta padomes Lēmums Nr. 34, saistošie noteikumi nr.35 (18. 04. 2000.)
 makšķerniekiem jāievēro Daugavpils novada domes 28.06.2012. saistošo
noteikumu Nr.9 „Par kuģošanas līdzekļu lietošanas kārtību publiskajās
ūdenstilpēs – Luknas, Višķu ezeros un Dubnas upē Daugavpils novada Višķu
pagasta teritorijā” prasības, kas nosaka, ka šajās ūdenstilpēs aizliegts lietot
ūdens motociklus un atpūtas kuģus, kuru motoru jauda pārsniedz 3,7 kW.
Licenču cena (Ls)
Atklātā ūdens sezonas dienas licence – Ls 5,00 (200 gab.); ledus sezonas dienas
(skaits)
licence – Ls 5,00 (200 gab.); gada licence – Ls 8,00 (300 gab.); viena mēneša
licence – Ls 3,00 (300 gab.); vienas dienas licence – 1, 0 Ls (800 gab.)
Gada bezmaksas licences (150 gab.) ir tiesīgi saņemt invalīdi un politiski
represētās personas, bērni līdz 16 gadiem un personas, kuras ir vecākas par 65
gadiem.
Licenču iegādes
 Višķu pagasta pārvalde, Daugavpils novads, Višķu pagasts, Špoģu ciems,
vietas
Skolas iela 17, tālr.65425347, mob. 26860311, 26557072, pirmdienās no
08.30 līdz 18.00 otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08.00 līdz 16.30,
piektdienās no 08.00 līdz 15.30;
 Višķu pagasta pārvaldes pilnvarotie makšķerēšanas noteikumu
ievērošanas kontrolieri sestdienās un svētdienās, sazinoties pa mob. tālr.
26860311, 26557072;
 Elektroniskās licences, izņemot gada bezmaksas licences, var iegādāties
SIA „ZZ Dats” internetpakalpojumu mājaslapā www.epakalpojumi.lv
sadaļā eLOMS jebkurā diennakts laikā.
Nolikuma darbības 2015.gada 31.decembris (pašvaldības saistošie noteikumi Nr.25, apstiprināti
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beigu termiņš
33.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

2012.gada 6.decembrī ar Daugavpils novada domes lēmumu Nr. 1473, Protokola
Nr.19, 64.&)

Mazais Kurma ezers
SIA „Upetnīki”, „Upeslejas”, Pildas pagasts, Ludzas novads, tālrunis 29473270
 Licencētā makšķerēšana, spiningošana un zemūdens medības atļautas tikai
diennakts gaišajā laikā;
 Licencētās makšķerēšanas papildus noteikumi: Licencētā makšķerēšana no
laivas ir atļauta tikai tad, ja izmanto licencētās makšķerēšanas organizētājam
piederošās laivas. Nav atļauts izmantot peldošas vai stacionāri novietotas
makšķeres – ūdas.
 Vēžošanas papildus noteikumi: Vēžošanas inventāru izsniedz licencētās
makšķerēšanas organizētājs. Atļauts izmantot piecus krītiņus uz vienu licenci.
Atļauts paturēt ne vairāk kā 30 noķertus vēžus uz vienu licenci. Aizliegts vēžot,
to pievilināšanai izmantojot jebkādas smaržvielas. Paturētie vēži jāglabā grozos
vai spaiņos un pēc pieprasījuma jāuzrāda licencētās makšķerēšanas
organizētājam un citām šā nolikuma 10.punktā minētajām kontrolējošām
personām.
 Zemūdens medību papildus noteikumi: Zemūdens medniekam katru reizi
pirms licencēto zemūdens medību uzsākšanas ir iepriekš jāpiesakās pie
zemūdens medību organizētāja, konkretizējot plānoto zemūdens medību vietu
un laiku. Licencētās zemūdens medībās atļauts lietot ar muskuļu spēku
uzlādējamu harpūnšauteni. Akvalangu vai citu autonomu elpošanas aparātu
lietot aizliegts.

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas
Nolikuma darbības
beigu termiņš

 Kurināt ugunskuru un izmest sadzīves atkritumus atļauts tikai šim nolūkam
norādītās speciālās vietās.
 Autotransporta novietošana ezera tuvumā atļauta tikai atsevišķās norādītās
vietās.
 Makšķerēšanai un/vai spiningošanai no krasta - vienas dienas licence - 3,00 Ls.
Par katru noķerto karpu kilogramu papildus jāmaksā 1,50 Ls.
 Makšķerēšanai un/vai spiningošanai no laivas - vienas dienas licence – 5,00 Ls.
Par katru noķerto karpu kilogramu papildus jāmaksā 1,50 Ls.
 Zemūdens medību licence – 15,00 Ls.
 Vēžošanas licence – 5,00 Ls, derīga licencē norādītajā datumā no plkst.18.00
līdz nākošās dienas plkst.18.00. Vēžošanas licenču skaits sezonā ir 500.
Vienlaicīgi (uz attiecīgo datumu), neatkarīgi no vēžotāju skaita, var tikt pārdotas
ne vairāk kā 50 licences.
 Licencēm nav paredzētas atlaides.
 Licenču cenas uzrādītas bez PVN. Papildus cenai ir jāmaksā PVN LR
likumdošanā noteiktajā apjomā.
Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību licences var iegādāties, zvanot
un piesakot pa tālr.29473270, pēc adreses: “Upeslejas”, Borovaja , Pildas
pagasts, Ludzas novads.
2013.gada 31.decembris
(Saistošie noteikumi Nr.18 „Par licencēto makšķerēšanu Mazā Kurma ezerā”,
apstiprināti Ludzas novada domes sēdē 2011.gada 28.jūlijā, protokols Nr.14, 51.§)
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34.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas
Nolikuma darbības
beigu termiņš
35.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem
Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

Mazezers
Limbažu novada pilnvarotā sabiedriskā organizācija „Jumpravmuižas ezeru
virknes apsaimniekotāju biedrība”, „Jumpravmuiža”, Limbažu pagasts, Limbažu
novads, LV-4020, tālr. 64000825.
 makšķerēt atļauts tikai gaišajā diennakts laikā ne agrāk kā vienu stundu pirms
saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;
 makšķerēt atļauts tikai no ezeru piekrastes zemes īpašniekiem piederošām vai
laivu bāzēs iznomātām laivām;
 lomā atļauts paturēt vienu zandartu un vienu zuti.
 aizliegts braukt pa ezeru ar ūdens motocikliem un motorlaivām;
 aizliegts braukt pa ledu ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem;
 aizliegts braukt ar jebkādu transportu vai motorizētu tehniku pa tauvas joslu un
ezera gultni.
 Vienas dienas licence makšķerēšanai no ledus – Ls 1,00; vienas dienas licence
makšķerēšanai no krasta, no laipas vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas
laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam) – Ls 2,00; vienas dienas licence
makšķerēšanai no laivas laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam – Ls 3,00;gada
bezmaksas licences;
Gada bezmaksas licences paredzētas bērniem vecumā līdz 16 gadiem, personām,
kuras vecākas par 65 gadiem, 1.-2.grupas invalīdiem, politiski represētajām
personām un Mazezera piekrastes zemes īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem.
Laivu bāzē „Jumpravmuiža”, Ilmārs Bērziņš, tālr.26302213, 64000825
2015.gada 26.augusts. Saistošie noteikumi Nr.28.Apstiprināti ar Limbažu novada
pašvaldības 26.07.2012. domes sēdes lēmumu (protokols Nr.12., 23.§)

Medumu ezers
Biedrība „Medumu ezers”, Daugavpils nov., Medumu pag., p/n Medumi, Alejas
ielā 2, LV-5460, tālr. 29416122
Vienam makšķerniekam atļauts iegādāties divas licences un izmantot divas reizes
lielāku pieļaujamo makšķerēšanas rīku skaitu un lomā paturēt divas reizes lielāku
zivju skaitu kā noteikts vispārējos makšķerēšanas noteikumos.
Aizliegts lietot motorizētus peldlīdzekļus, izņemot peldlīdzekļus ar uzkarināmiem
elektromotoriem un motorizētus peldlīdzekļus ar speciālam atļaujām, kuras izdod
Medumu pagasta pārvalde saskaņā ar Medumu pagasta padomes 2004. gada 28.
augusta lēmumu Nr. 176.
Gada licence makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus - Ls 25.00; Mēneša licence
makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus – Ls 10.00; Vienas dienas licence
makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus – Ls 3.00; Vienas dienas licence ar atlaidi
makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus – Ls 1.00; Bezmaksas gada licence
makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus.
Bezmaksas gada licences paredzētas: bērniem vecumā līdz 16 gadiem; personām,
kuras vecākas par 65 gadiem; biedrības „Medumu ezers” biedriem (kuri, saskaņā
ar Biedrības statūtiem, ir piekrastes zemju īpašnieki) un to ģimenes locekļiem;
piekrastes zemju īpašniekiem un to ģimenes locekļiem (par ģimenes locekļiem
tiek uzskatīti laulātie un viņu bērni, kamēr tie vēl atrodas nedalītā saimniecībā);
politiski represētajām personām un 1. un 2.grupas invalīdiem (uzrādot apliecību).
Vienas dienas licences ar atlaidi ir paredzētas trūcīgām personām, kuru pastāvīgā
dzīvesvieta ir deklarēta Medumu pagastā.
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Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš
36.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš

Biedrība „Meduma ezers”, Daugavpils nov., Medumu pag., p/n Medumi, Alejas
ielā 2, (no plkst. 00-24), tel. 29416122;
SIA „Diva-Do”, Cietokšņa ielā, 60, Daugavpils, (no plkst. 09-16)
SIA „Jola-D”, Jelgavas ielā 1j, Daugavpils, (no plkst. 10-17), tel. 65421124
Makšķerēšanu prasību ievērošanas kontrolei pilnvarotas personas Meduma ezera
tiešā tuvumā;
Citās tirdzniecības vietās, kas tiek izziņotas atsevišķi.
2015.gada 14.jūlijs (Daugavpils novada domes 2012.gada 14.jūnija saistošie
noteikumi Nr.8, Protokols Nr.13.,51&, lēmums Nr.584)

Mērsraga kanāls
Mērsraga novada pašvaldība, Mērsrags, Lielā iela 35, LV-3284, tālr.63235602,
fakss 63237701.
 Makšķerēšana atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu
pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;
 laika periodā no 20.marta līdz 31.maijam makšķerēšana aizliegta zivju
saudzējamās dienās - pirmdienās un otrdienās (izņemot svētku dienās, kurās
makšķerēšana ir atļauta);
 licencētā makšķerēšana atļauta no krasta, no laivas vai ledus, izmantojot 10 m
tauvas joslu;
 makšķerējot atļauts izmantot tikai vienu pludiņmakšķeri, vienu spiningu vai
vienu ziemas makšķeri.
 Licencētās makšķerēšanas posms sadalīts divos sektoros: A sektors – no šosejas
tilta Mērsragā līdz Ozolu ielai, B sektors – no Ozolu ielas līdz kanāla iztekai no
Engures ezera;
 Dienas licence A sektorā – Ls 5,00 (1400 gab.); dienas licence B sektorā – Ls
3,00 (1000 gab.);
 A sektorā atļauts realizēt ne vairāk kā 40 gada bezmaksas licences;
 B sektorā atļauts realizēt ne vairāk kā 110 gada bezmaksas licences.
 Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Mērsraga kanālā (150 gab.) ir tiesīgi
saņemt Mērsraga kanāla piekrastes zemes īpašnieki (sadalījums pa zonām atkarībā no īpašuma atrašanās vietas), invalīdi, personas vecumā līdz 16 gadiem
un personas, vecākām par 65 gadiem saskaņā ar Mērsraga novada pašvaldības
lēmumu un sastādot attiecīgu personu sarakstu, kurā norādīts bezmaksas
licences izsniegšanas pamatojums.
 Pēc gada bezmaksas licenču skaita kopējā limita izmantošanas, papildus
bezmaksas licences netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā
jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga vienas dienas licence.
 Makšķerēšanas vietā - pie Mērsraga novada pilnvarotas personas diennakts
gaišajā laikā, tālr.29115739;
 Mērsraga novada domē - darba dienās no plkst.8.00 – 17.00, tālr.63235643;
 Informāciju par licenču iegādes iespējām, to cenām Mērsraga novada pašvaldība
publicē Mērsraga novada pašvaldības avīzē „Mērsraga Avīze” un pašvaldības
mājas lapā www.mersrags.lv
2013.gada 31.decembris. Mērsraga novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.5/2012. APSTIPRINĀTI ar Mērsraga novada Domes 2012.gada 20.marta
lēmumu (protokols Nr.4, p.3.).
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Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem
Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas
Nolikuma darbības
beigu termiņš
38.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas
Nolikuma darbības
beigu termiņš

Nekustāmā īpašuma „Lādzēnu ezers” ūdenskrātuve
IK „Lādzēni”, Vecumnieku nov., Vecumnieku pag., Vecumnieki, Ceriņu ielā 1A,
LV-3933, tālr. 29470504
 Licencētā makšķerēšana atļauta nekustamā īpašuma „Lādzēnu ezers”
ūdenskrātuves daļā Vecumnieku novada teritorijā ar kopējo ūdens virsmas
platību 24,96 ha, kas dabā tiks apzīmēta ar uz ūdens peldošām bojām;
 vienam makšķerniekam diennakts lomā atļauts paturēt 7 līdakas.
Nav
Dienas licence makšķerēšanai ledus sezonā - Ls 2,00; dienas licence ledus sezonā
ar 50% atlaidi - Ls 1,00; atklāta ūdens sezonas vienas dienas licence - Ls 2,00;
atklāta ūdens sezonas vienas dienas licence ar 50% atlaidi - Ls 1,00; bezmaksas
gada licence.
Licences ar 50% atlaidi paredzētas: 1. un 2.grupas invalīdiem; politiski
represētajām personām; pensionāriem. Bezmaksas gada licences paredzētas:
bērniem un jauniešiem līdz 16 gadu vecumam; nekustamā īpašuma „Lādzēnu
ezers” ūdenskrātuves daļas piekrastes zemju īpašniekiem.
Nekustamā īpašuma „Lādzēnu ezers” ūdenstilpes daļas piekrastē, sarga mājiņā no
6.00 – 20.00, tālr. informācijai 29470504
2014.gada jūlijs (Vecumnieku novada domes 25.05.2011.lēmums par saistošo
noteikumu Nr.6 „Par „Nekustamā īpašuma „Lādzēnu ezers” ūdenskrātuves
daļas licencētās makšķerēšanas nolikums 2011.-2014.gadam” apstiprināšanu”)

Nekustāmā īpašuma „Fantiva” ūdenskrātuve
Vecumnieku novada domes pilnvarota persona, saimnieciskas darbības veicējs Vasilijs Fjodorovs, Dīķa ielā 6 – 1, Vecumnieku pag., Vecumnieku novads, LV3933, tālr. 29263283
 Licencētā makšķerēšana paredzēta nekustamā īpašuma „Fantiva” ūdenskrātuves
daļā Vecumnieku novada teritorijā ar kopējo ūdens virsmas platību 78,0 ha, kas
dabā tiks apzīmēta ar uz ūdens peldošām bojām.
 ūdeņos, kas atrodas dienvidu daļā līdz dambim aizliegts makšķerēt no laivām no
1.jūnija līdz 30.jūnijam (lai netraucētu putnu ligzdošanu);
 vienam makšķerniekam diennakts lomā atļauts paturēt 7 līdakas.
Nav
Dienas licence makšķerēšanai ledus sezonā-Ls 2,00;dienas licence makšķerēšanai
ar 50% atlaidi ledus sezonā - Ls 1,00;dienas licence atklāta ūdens sezonā - Ls
2,00;dienas licence ar 50% atlaidi atklāta ūdens sezonā - Ls 1,00; bezmaksas gada
licence;
Licences ar 50% atlaidi paredzētas: 1. un 2.grupas invalīdiem; politiski
represētajām personām; pensionāriem. Bezmaksas gada licences paredzētas:
bērniem un jauniešiem līdz 16 gadu vecumam; nekustamā īpašuma „Fantiva”
ūdenskrātuves daļas piekrastes zemju īpašniekam un viņa ģimenes locekļiem.
Licences var iegādāties nekustamā īpašuma „Fantiva” ūdenskrātuves daļas
piekrastē sarga mājiņā no 6.00 – 20.00 tālrunis informācijai 29263283 .
2014.gada jūlijs (Vecumnieku novada domes 25.05.2011.lēmums par saistošo
noteikumu Nr.7 „Par „Nekustamā īpašuma „Fantiva” ūdenskrātuves daļas
licencētās makšķerēšanas nolikums 2011.-2014.gadam” apstiprināšanu”).
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40.
Ūdenstilpe
Organizētājs

Ogres upe Ogres novada administratīvajā teritorijā
Biedrība „Mēs – zivīm”, Ikšķiles novads, Ikšķile, Lakstīgalu iela 5, LV-5052, tālr.
26513010.
 aizliegts lomā paturēt alatas un salates;
 diennaktī lomā drīkst paturēt vienu noteikumos atļautā izmēra strauta
foreli un vienu varavīksnes foreli vai divas varavīksnes foreles;
 atļauts makšķerēt no laivas visu gadu;
 zemūdens medības aizliegtas.
Licencētās makšķerēšanas zona Ogres upē atrodas Ogres novada Mazozolu,
Taurupes, Menģeles, Krapes un Madlienas pagastu administratīvajās teritorijās un
ir iezīmēta ar krastā izvietotām zīmēm.
Makšķerniekiem ir saistošas 2010.gada 16.marta Ministru kabineta noteikumu
Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” prasības, tai skaitā aizliegts:
kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām; lauzt kokus un krūmus, bojāt
zālājus; atstāt krastmalā, uz ledus vai mest ūdenī atkritumus; nobraukt no ceļiem
un pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tricikliem, kvadricikliem un
mopēdiem pa meža un lauksaimniecības zemēm.
Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta, laivas vai no
ledus – cena Ls 1.00; Mēneša licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta,
laivas vai no ledus – cena Ls 10.00; Vienas dienas licence ar atlaidi
makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta, laivas vai no ledus – cena Ls 0.50;
Zelta licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta, laivas vai no ledus visu
gadu – cena Ls 60.00; Gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no
krasta, laivas vai no ledus.
Vienas dienas licenci ar atlaidi ir tiesības iegādāties bērniem un pusaudžiem
vecumā no 14 līdz 16 gadiem un personām, kuras vecākas par 65 gadiem, kā arī
invalīdiem, uzrādot attiecīgus dokumentus.
Gada bezmaksas licences saskaņā ar biedrības „Mēs – zivīm” valdes lēmumu tiek
piešķirtas makšķernieku biedrību biedriem, kas piedalās licencētās makšķerēšanas
organizētāja rīkotos zivju resursu un dabas aizsardzības pasākumos.
Meņģelē, viesu namā „Ogrēni”– katru dienu no plkst. 06.00 līdz 23.00;
Menģelē, veikalā „Līgotnes” Meņģele, "Baloži", Meņģeles pagasts, Ogres nov.,
LV-5047, tālr. 65029161, katru dienu no plkst. 08.00 līdz 21.00;
Madlienā, SIA „Madliena-2” degvielas uzpildes stacijā, Centrs, Madliena,
Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, tālr. 65039662 - visu diennakti;
Lēdmanē, SIA Virši- A” degvielas uzpildes stacijā „Mana puse”, Lēdmanes pag.,
Lielvārdes nov., tālr.65058875 – visu diennakti;
Taurupē, veikalā „Marko – T”, Rūķīši, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov., LV5064, tālr. 65031021, katru dienu no plkst. 08.00 līdz 22.00;
Ogrē, veiklā „Tropic”, tālr. 65071069, Mālkalnes prospekts 7, Ogre, Ogres nov.,
katru dienu no plkst. 09.00 līdz 19.00;
Lielvārdē, veikalā „Stasis”, Lāčplēša ielā 23, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV5070, tālr. 65054421, katru dienu no plkst. 09.00 līdz 20.00;
24.05.2015. (Ogres novada domes 2012.gada 24.maija lēmums Nr.12/2012
protokols Nr.5; 5.§)

Papes ezers un Papes kanāls
Nodibinājums „Papes dabas parka fonds”, Pagastmāja, Rucava, Liepājas nov.,
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LV-3477, informatīvais tālr. 29224331, e-pasts: dppape@inbox.lv
 Papes ezerā makšķerēšana (spiningošana) no airu laivas atļauta no
1.jūnija līdz 1.martam,
 makšķerēt no airu laivām atļauts tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā
pusotru stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā pusotru stundu pēc saulrieta,
 makšķerēt atļauts no attiecīgos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
reģistrētām airu laivām,
 Papes kanālā makšķerēšana (spiningošana) atļauta tikai no krasta vai
ledus laikā no 1.maija līdz 1.martam,
 Papes ezerā ir aizliegta vēžošana un zemūdens medības.
 Iebraukt
ar
airu
laivu
Papes
ezerā
atļauts
tikai no Rucavas un Nīcas pašvaldību apstiprinātajām laivu bāzēm un
piestātnēm;
 Bērniem līdz 12 gadu vecumam bez pieaugušo klātbūtnes aizliegts
makšķerēt no airu laivas.
 dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) Papes ezerā un Papes
kanālā, periodā no 1.maija līdz 1.martam no krasta vai no ledus, Papes
ezerā no airu laivas, periodā no 1.jūnija līdz 1.martam (ziemas laikā
bezledus apstākļos) –Ls 1.50,
 mēneša licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) Papes ezerā un Papes
kanālā no 1.maija līdz 1.martam no krasta vai no ledus –Ls 8.00,
 vasaras sezonas licence makšķerēšanai Papes ezerā (arī ar spiningu no
krasta vai airu laivas) un Papes kanālā (tikai no krasta) no 1.jūnija līdz
31.oktobrim – cena Ls 9.00,
 gada licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) Papes ezerā no airu laivas
periodā no 1.jūnija līdz 1.martam, kā arī Papes ezerā un Papes kanālā no
krasta vai no ledus periodā no 1.maija līdz 1.martam – cena 12.00 Ls
 gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) Papes ezerā no
airu laivas periodā no 1.jūnija līdz 1.martam, kā arī Papes ezerā un Papes
kanālā no krasta vai ledus periodā no 1.maija līdz 1.martam.
 Makšķerniekiem – bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un
personām, kuras vecākas par 65 gadiem atļauts makšķerēt ar gada
bezmaksas licenci, uzrādot personas apliecinošus dokumentus.
 Gada bezmaksas licenci var saņemt arī Rucavas novadā deklarētās fiziskās
personas, Papes ezera un Papes kanāla piekrastes zemju īpašnieki un viņu
ģimenes locekļi, 1. un 2.grupas invalīdi, politiski represētās personas, kā
arī maznodrošinātie iedzīvotāji - atbilstoši pašvaldību iesniegtajiem
sarakstiem. Maznodrošinātās personas šo noteikumu izpratnē ir personas,
kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā šāds statuss piešķirts Rucavas
un Nīcas pašvaldībās.
 Nodibinājumā ”Papes dabas parka fonds”, Pagastmāja, Rucava, LV-3477,
pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:00-17:00 (pusdienas
pārtraukums no 12.00- 12.30), piektdienās no 8.00- 13.00, tālr. 29224331;
 SIA „Kings” DUS Nīcā, katru dienu visu diennakti, tālr. 63407803;
 Citās tirdzniecības vietās, kas saskaņotas ar Rucavas novada pašvaldību un
tiek izziņotas atsevišķi, iepriekš publicējot informāciju laikrakstos
„Kurzemes Vārds” un „Kursas Laiks”.
2015.gada 12.februāris. Rucavas novada domes 2012.gada 12. janvāra saistošie
noteikumi Nr.1 (APSTIPRINĀTI ar Rucavas novada domes 12.01.2012 sēdes
lēmumu, protokols Nr.1, 2.§ )
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Prūšu ūdenskrātuve
Priekules novada dome, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tālr.
63461006, fakss 63497937, atbildīgais – Virgas pagasta pārvaldes vadītājs,
tālr.63454848, fakss 63454843.
 Atļauts diennakts lomā paturēt 5 līdakas un 5 zandartus, bet pārējās zivis bez
skaita un svara ierobežojumiem.
 Atļauts makšķerēt no Ministru kabineta noteiktā kārtībā reģistrētām airu laivām
(25.03.2008.MK noteikumi Nr.213 “Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo
kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība”);
 Atļauts apmesties (nakšņot) un kurt ugunskurus tikai vietās, kas ir speciāli
saskaņotas ar zemes īpašnieku vai norādītas Prūšu ūdenskrātuves krastos ar
attiecīgām zīmēm.
 Vienas diennakts licence – Ls 1,00; vienas diennakts licences ar atlaidi – Ls
0,50 un viena mēneša licences ar atlaidi – Ls 1,50 ir tiesīgi saņemt Priekules
novada trūcīgie iedzīvotāji, kuriem ar pašvaldības lēmumu piešķirts šāds statuss
un kuru dzīvesvieta deklarēta Priekules novadā; viena mēneša licence – Ls 3,00;
vasaras sezonas (1.05.-31.10.) licence – Ls 8,00; ziemas sezonas (1.11. – 30.04.)
licence – Ls 8,00; gada licence – Ls 10,00;
 Gada bezmaksas licences makšķerēšanai ir tiesīgi saņemt Prūšu ūdenskrātuves
piekrastes zemes īpašnieki, bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un
personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem, invalīdi un politiski represētās
personas.
Virgas pagasta pārvalde, adrese - „Pagastmāja”, p/n Paplaka, Priekules novads,
LV-3433, tālr. 63454848, darba dienās no 9.00 līdz 16.00;
Priekules novada dome, adrese - Saules ielā 1, Priekule, tālr. 63461433, darba
dienās no 8:00 – 16:00;
DUS ”Kings”, Grobiņā, Lielā ielā 8 (visu diennakti), tālr. 29287634;
DUS ”Kings”, Priekules pagasts, Priekules – Skodas šoseja 1.km (visu diennakti),
tālr. 63467122;
Pie Prūšu ūdenskrātuves uzrauga, diennakts gaišajā laikā.
2015.gada 31.decembris ( Priekules novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.15, apstiprināti ar Priekules novada domes 27.12.2012. sēdes lēmumu (prot.
Nr.17, 40§)

Puduļu ezers
Puduļu ezera daļas un tai piegulošās zemes īpašnieks Artūrs Punovskis „Puduli”,
Mārcienas pag., Madonas novads, tālr. 26349990.
 Makšķerēšana un spiningošana atļauta tikai diennakts gaišajā laikā. Diennakts
tumšajā laikā atrašanās laivās ezerā nav atļauta, izņemot gadījumus, ja notiek
vēžošana atbilstoši vēžošanas noteikumiem;
 Zemledus makšķerēšana ir atļauta bez licenču iegādes.
 Nav atļauts izmantot peldošas vai stacionāri novietotas makšķeres – ūdas.
 Atļauts izmantot tikai organizētājam piederošās laivas.
 Autotransporta novietošana atļauta tikai atsevišķās norādītās vietās.
Vienas dienas licence makšķerēšanai no krasta – Ls 1,50; vienas dienas licence
makšķerēšanai no laivas – Ls 3,00;vēžošanas licence – 15,00;
„Puduli”, Mārcienas pag., Madonas nov., tālr. 26349990.
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2014.gada 14.jūlijs (Saskaņā ar Madonas novada domes 28.04.2011.saistošajiem
noteikumiem nolikums stājas spēkā 14.07.2011).

Puzes ezers
Puzes pagasta pilnvarota persona SIA „Puzes ezers”, tālr. 29637100, 29366069
 Licencētā makšķerēšana atļauta gaišajā diennakts laikā; diennakts tumšajā laikā
makšķerēšana atļauta no krasta, no laipām, no laivām tikai licencētas
makšķerēšanas organizatora norādītajās vietās.
 Viena makšķernieka dienas lomā atļauts paturēt:
zušus, vēdzeles – 3 gabalus no katras sugas;
zandartus – 5 gabalus ;kuru garums nav mazāks par 50cm.
samus – 1 gabalu; kuru garums nav mazāks par 70cm.
 Makšķerēšana no laivām atļauta laika periodā no 1.maija līdz 1.februārim
 Visu gadu aizliegtas zemūdens medības.
 Licencētā makšķerēšana atļauta visā Puzes ezera platībā, izņemot ezera
teritorijas, kurās tiek pavairoti zivju mazuļi.
 Vienas dienas licence – Ls 2,00 (2000 gab.); vienas dienas licences
spiningošanai no laivas – Ls 3,00 (4000 gab.); gada licence – Ls 30,00 (500
gab.); vienas dienas licence ar atlaidi – Ls 0,50 (1000 gab.); gada licence ar
atlaidi – Ls 5,00 (300 gab.); gada bezmaksas licence (100 gab.).
 Puzes ezera krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem atļauts
makšķerēt, uzrādot bezmaksas licences, kā arī politiski represētām personām,
uzrādot personu apliecinošus dokumentus un represētās personas apliecību,
atļauts makšķerēt saņemot bezmaksas licenci.
 Bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras vecākas par
65 gadiem un invalīdiem atļauts makšķerēt iegādājoties kādu no pazeminātas
maksas licencēm uzrādot personas apliecinošu dokumentu vai invaliditātes
apliecību.
 Maznodrošinātiem Ventspils novada iedzīvotājiem atļauts makšķerēt ar
bezmaksas licencēm, uzrādot Ventspils novada Sociālā dienesta izziņu.
Veikals „Lāsma”, katru dienu 8.00- 22.00 (Ugāle), tālr. 63633232;2 9264980;
Viesu nams „Greiži”, Ventspils novads, Ugāles pagasts, tālr.29425060;
Veikals” Ilze A” Puzes pagasts, Blāzma; Darba laiks 8-21; tālr.:29269452;
Ugāles pag. „Ezeri” tālr.2 8807168;29637100 (SIA „Puzes ezers” laivu bāze);
SIA „Ieroči” veikals – Ventspilī, Lielajā prospektā 9, tālr. 63622995
2015.gada (29.) aprīlis, Ventspils novada domes 2012.gada 29.marta saistošie
noteikumi Nr.8 (prot.Nr.57, 16&)

Radžu ūdenskrātuve
Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestāde - Jēkabpils sporta centrs, Brīvības ielā 289,
Jēkabpils, LV-5201, tālr. 65231534.
 Makšķerēšana no laivas vai citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta no
1.jūnija līdz pirmajam ledum (līdz Radžu ūdenskrātuves aizsalšanai);
 vēžošana atļauta no 1.jūlija līdz 30.septembrim.
 zemūdens medības atļautas visā Radžu ūdenskrātuvē, izņemot pilsētas
publisko peldvietu no 1.jūnija līdz 31.decembrim, vai līdz pirmajam ledum
(līdz Radžu ūdenskrātuves aizsalšanai) tikai dienas gaišajā laikā.
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45.
Ūdenstilpe

viena makšķernieka vai zemūdens mednieka dienas lomā (izņemot
Jēkabpils sporta centra rīkotajās vai ar Jēkabpils sporta centru saskaņotajās
sacensībās) atļauts uzglabāt un paturēt šādas limitētās zivju sugas: līdakas,
zandartus – 3 gab. no katras sugas; samus – 2 gab.; līņus – 5 kg; plaužus –
5 kg; karpas – 5 kg; pārējo sugu zivis – 5 kg no katras sugas;
 Aizliegts iegūt baltos amūrus un platpierus.
 viena vēžotāja lomā (izņemot Jēkabpils sporta centra rīkotajās vai ar
Jēkabpils sporta centru saskaņotajās sacensībās) atļauts uzglabāt un paturēt
vēžus – 50 gab., ne īsākus par 10 centimetriem (vēža garumu nosaka,
mērot attālumu no pieres dzelkšņa, asa izauguma pirms acīm, līdz astes
plāksnīšu galam). Vēžojot, aizliegts to pievilināšanai izmantojot jebkādas
smaržvielas. Vienam vēžotājam atļauts izmantot tikai Jēkabpils sporta
centram piederošos ne vairāk kā 5 krītiņus, kas tiek izsniegti vēžotājam
pēc licences saņemšanas.
 Makšķerēšana Radžu ūdenskrātuvē atļauta no krasta (izmantojot 4 m
tauvas joslu), no ledus, no laivas, kā arī iebrienot ūdenī.
 Laivām, kuras atrodas Radžu ūdenskrātuvē, jābūt reģistrētām atbilstoši
normatīvos aktos noteiktajai kārtībai.
 Makšķerniekiem, vēžotājam un zemūdens medniekiem jāievēro: Jēkabpils
pilsētas domes 2010.gada 8.jūlija saistošie noteikumi Nr.21 “Jēkabpils
sabiedriskās kārtības noteikumi” var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības
mājas lapā www.jekabpils.lv un pie Radžu ūdenskrātuves Mežaparka ielā 7,
Jēkabpilī.
 Maksimālais vienā dienā (izņemot citu termiņu licences, kuru skaits nav
ierobežots) izsniedzamo licenču skaits: makšķerēšanai – 30, zemūdens
medībām – 3;vēžošanai - 5.
 Dienas licence makšķerēšanai LVL 1,00 t.sk. PVN; viena mēneša licence
makšķerēšanai LVL 6,00 t.sk. PVN; trīs mēnešu licence makšķerēšanai
LVL 12,00 t.sk. PVN; sešu mēnešu licence makšķerēšanai LVL 20,00
t.sk. PVN;gada licence makšķerēšanai LVL 30,00 t.sk. PVN; gada licence
makšķerēšanai pensionāriem, invalīdiem, politiski represētām personām
(uzrādot normatīvajos aktos noteikta parauga apliecību) LVL 5.00 t.sk.
PVN; gada bezmaksas licence makšķerēšanai bērniem un pusaudžiem līdz
16 gadiem.
 Zemūdens medības Radžu ūdenskrātuvē atļautas tikai iegādājoties kādu
no šādām licencēm: sezonas licence zemūdens medībām LVL 100,00 t.sk.
PVN; vienas dienas licence zemūdens medībām LVL 15,00 t.sk. PVN;
 Vēžošana Radžu ūdenskrātuvē atļauta tikai iegādājoties vienas dienas
vēžošanas licenci LVL 3,00 t.sk. PVN, un samaksājot LVL 0,50 par katra
krītiņa izmantošanu.
SIA „Ripo AISK” - Tirdzniecības centrs „Rimi”, Vienības ielā 7, Jēkabpilī,
tālr.29455898, 9.00-20.00; SIA „ELGUS”- Veikals „OTTO”, Brīvības ielā 149,
Jēkabpilī, tālr. 29157659, 9.00-18.00; Jēkabpils sporta centrs - Brīvības ielā 289,
Jēkabpilī, tālr.65236924, 00.00-24.00; Jēkabpils sporta centrs - Radžu
ūdenskrātuve, Mežaparka iela 7, Jēkabpils, tālr.26300803, 8.00-17.00.
2016.gada 11.maijs Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas domes saistošajiem
noteikumiem Nr.13 (apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes 11.04.2013.lēmumu
Nr.133, protokols Nr.9, 3§) .

Riebezers
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Organizētājs

Limbažu novada domes pilnvarotā sabiedriskā organizācija „Jumpravmuižas
ezeru virknes apsaimniekotāju biedrība”, Jumpravmuiža, Limbažu nov., LV-4020,
tālr. 64000825.

Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

 Makšķerēšana no krasta un laivām atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā
vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;
 atļauts izmantot tikai piekrastes zemes īpašniekiem piederošās laivas;

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi

Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš
46.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem
Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi

 no 1. maija līdz 31.maijam atļauts makšķerēt no airu laivas;
 lomā atļauts paturēt vienu zandartu un vienu zuti.

 aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām.
Riebezers atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā, kā arī
dabas liegumā „Dziļezers un Riebezers”, kas ir Natura 2000 teritorija, un Ministru
kabineta 2011.gada 17.maija noteikumi Nr.381 "Dabas lieguma "Dziļezers un
Riebezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" ir saistoši visiem
licencētās makšķerēšanas dalībniekiem, tai skaitā ir aizliegts:
 kurt ugunskurus tam neparedzētās vietās;
 lauzt kokus un krūmus, bojāt zālāju;
 atstāt ezera krastā vai uz ledus un mest ūdenī jebkādus atkritumus.

 Aizliegts braukt pa ezeru ar ūdens motocikliem un motorlaivām;
 Aizliegts braukt pa ledu ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem;
 Aizliegts braukt ar jebkādu transportu vai motorizētu tehniku pa tauvas joslu un
ezera gultni.
 Vienas dienas licence makšķerēšanai no ledus – Ls 1,00; vienas dienas licence
makšķerēšanai no krasta, no laipas vai laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas laika
periodā no 1.maija līdz 31.maijam) – Ls 2,00; vienas dienas licence makšķerēšanai no
laivas laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam – Ls 3,00; gada bezmaksas licence
makšķerēšanai no krasta, no ledus, no laipas vai laivas (izņemot makšķerēšanu no
laivas laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam).

 gada bezmaksas licences paredzētas bērniem vecumā līdz 16 gadiem, personām,
kuras ir vecākas par 65 gadiem, 1.-2.grupas invalīdiem, politiski represētajām
personām un Riebezera piekrastes zemes īpašniekiem un viņu ģimenes
locekļiem.
Laivu bāzē „Jumpravmuiža”, Ilmārs Bērziņš, tālr. 64000825, 26302213; laivu
bāzē „Viesturi”, Mareks Buka, tālr. 64000812; laivu bāzē „Dimzas”, Jānis
Miklāvs, tālr. 26535922, 29797180; laivu bāzē „Mieriņi”, Ivars Ķīlis, tālr.
64000800; laivu bāzē „Priedītes”, Uldis Šporns, tālr. 26179055, Jolanta Čepule
26725875.
2015.gada 26. augusts. Saistošie noteikumi Nr.27 (apstiprināti ar Limbažu novada
pašvaldības 26.07.2012. domes sēdes lēmumu, protokols Nr.12., 19.§).
Riebiņu novada Rušonas pagasta ezeri (Bicānu, Jašas, Kategradas, Eikša,
Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas un Salmeja ezeros)
Riebiņu novada dome, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV – 5326, tālr.
65324375
aizliegtas zemūdens medības.
Makšķerēšanai izmantojama tauvas josla, kuras platums gar privātajiem ezeriem
(Kategrādes, Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas un
Salmeja ezeri) ir 4 m. publiskajiem ezeriem (Bicānu ezers) ir 10 m.
Tauvas joslā aizliegts: iebraukt ar automašīnām; kurt ugunskurus, izņemot
speciāli iekārtotas vietas, kur to ir atļauts darīt ar līdzi atvestu kurināmo; lauzt
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Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš
47.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu; piegružot ezeram piegulošo teritoriju, mest
ūdenī stikla, plastmasas un citus atkritumus; celt apmetnes un ar savu darbību
bojāt ainavu. Kontrolējošās institūcijas var pieprasīt jebkuram makšķerniekam
savākt atkritumus 5 m attālumā ap makšķernieku un viņa personīgajām mantām.
Licencētās makšķerēšanas gads tiek sadalīts divās sezonās: atklātā ūdens sezona
un ledus sezona.
Makšķerējot Kaučera un Salmeja ezeros, papildus ņemt vērā prasības, kas
atrunātas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas „Aizsargājamo ainavu apvidus
„Kaučers”” dabas aizsardzības plānā un Ministru kabineta 2010. gada 16. marta
noteikumos Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi". Bicānu un Jašas ezeri atrodas dabas liegumā „Jašas Bicānu ezers”. Dabas liegums ir iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju
tīklā.
Gada licence - Ls 10,00; Mēneša licence - Ls 3,00; Vienas dienas licence – Ls
1,00; Bezmaksas gada licence.
Bezmaksas gada licences paredzētas: bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16
gadiem; personām, kuras vecākas par 65 gadiem;1. un 2. grupas invalīdiem;
politiski represētām personām; ūdenstilpju krastu zemju īpašniekiem un viņu
ģimenes locekļiem.
Riebiņu novada Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde (Liepu 5a, Kastīre, Rušonas
pag., Riebiņu novads, tālr. 65326101, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00;
Riebiņu pagasta teritoriālā pārvalde (Viļānu iela 1, Riebiņi, Riebiņu novads, tālr.
65324641, darba dienās no plkst. 9.00 - 17.00.
Licenci var iegādāties arī elektroniski, tuvāka informācija Riebiņu novada domes
mājas lapā www.riebini.lv.
Riebiņu novada dome var slēgt līgumus ar citām juridiskām personām par licenču
izplatīšanu, par ko plašsaziņas un citos informatīvajos materiālos tiek sniegta
atsevišķa informācija.
2016.gada marts. Rušonas novada domes saistošie noteikumi Nr.7

Ruckas ezers
Anatolija Zaļā zemnieku saimniecība “Vecstārasti”, Stalbes pag., Pārgaujas
novads., LV-4151, tālr. 29421836 no 7.00 līdz 18.00.
 Vienam makšķerniekam diennakts lomā atļauts paturēt līdz 3 līdakām, 3 līņiem
un 3 karpām;
 makšķernieks var iegādāties un makšķerējot vienlaicīgi izmantot divas licences,
kas dod tiesības pielietot divreiz vairāk makšķerēšanas rīku un lomā paturēt
divas reizes lielāku zivju skaitu.
 iegādājoties vienas dienas licenci makšķerēšanai atklātā ūdens sezonā, vai,
izmantojot gada bezmaksas licenci atklātā ūdens sezonā, no 1.maija atļauts
makšķerēt tikai no licencētās makšķerēšanas organizētāja izīrētām laivām. Ruckas
ezera piekrastes zemes īpašniekiem laivas tiek izīrētas bez maksas.
 aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām
 Vienas dienas licence makšķerēšanai ledus sezonā - Ls 1,00; vienas dienas licence
makšķerēšanai no laipas un laivas atklātā ūdens sezonā- Ls 3,00;
 Bezmaksas gada licence makšķerēšanai no krasta, no laivas un no ledus (50gab.)
 Vienas dienas laikā var tikt izmantotas ne vairāk kā 50 vienas dienas licences,
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neskaitot bezmaksas gada licences.
 Bezmaksas gada licence paredzētas Ruckas ezera piekrastes zemju īpašniekiem
un viņu ģimenes locekļiem, kā arī Stalbes pagasta maznodrošinātiem
iedzīvotājiem.
Licenču iegādes
vieta

Pārgaujas novada, Stalbes pagastā pie Ruckas ezera „Laivu bāzē” (tālr.
29421836) no 600 – 180.

Nolikuma darbības
beigu termiņš
48.
Ūdenstilpe

Saskaņā ar Pārgaujas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Organizētājs

Salacgrīvas novada dome - Smilšu iela Nr.9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV
– 4033, tālr. 640 - 71973, fakss 640 - 71993, e-pasts: dome@salacgriva.lv, mājas
lapa: www.salacgriva.lv.
 Atļauta taimiņu un lašu makšķerēšana Salacā posmā no pirmā
augstsprieguma elektrolīnijas pārvada pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu
pret straumi līdz Salacgrīvas novada administratīvās teritorijas robežzīmei
Salacas upes krastā ar Alojas novada administratīvo teritoriju, kas tiek
iedalīts četrās zonās: “A” zona – no pirmā augstsprieguma elektrolīnijas
pārvada pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu pret straumi līdz Korģes upes
ietekai Salacas upē, “B” zona – no Korģes upes ietekas Salacas upē uz
augšu pret straumi līdz Ainažu pagasta nekustamajam īpašumam “Senču
klintis” (zem mājām Polāri);“C” zona – no Ainažu pagasta nekustamā
īpašuma “Senču klintis” (zem mājām Polāri) uz augšu pret straumi līdz
Dzelzs tiltam pāri Salacas upei; “D” zona – no Dzelzs tilta pāri Salacas
upei līdz Salacgrīvas novada robežzīmei ar Alojas novadu.
 Taimiņa (arī laša) makšķerēšana atļauta tikai spiningošanas vai
mušiņmakšķerēšanas veidā, izmantojot tikai 1(vienu) makšķerēšanas rīku,
lietojot mākslīgo ēsmu, kura aprīkota tikai ar vienu jebkura veida āķi;
 Taimiņa – laša makšķerēšanas sezona: no 1.janvāra līdz 30. aprīlim;
 Ziemas - pavasara sezona: no 1.janvāra līdz 30.jūnijam;
 Vasaras - rudens sezona: no 1.jūlija līdz 31.decembrim.
 Ir noteikti makšķernieku skaita ierobežojumi 1 dienā pa zonām un
sezonām.
 Citu zivju sugu (izņemot taimiņa un laša) makšķerēšana atļauta Salacas
upes daļā no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes kreisajā krastā un
no jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā uz augšu pret straumi līdz
Salacgrīvas novada administratīvās teritorijas robežzīmei Salacas upes
krastā ar Alojas novada administratīvo teritoriju un tiek iedalīta četrās
zonās. Visās licencētās makšķerēšanas sezonās (zonās 1 – 4)
„vienreizējās”, „sezonas” vai „gada bezmaksas” licences īpašniekam vienā
makšķerēšanas reizē atļautā loma lielums vimbām ir ne vairāk kā 2 (divas)
zivis un pārējo (22.10.2009MK noteikumu Nr.1498 18.7 punktā
paredzēto) zivju sugu svars makšķerēšanas laikā un pēc tās pabeigšanas
nedrīkst būt lielāks par 10 kg, izņemot sudrabkarūsas, kuru svars netiek
limitēts.
 No 1. marta līdz 31. maijam noteikta visu zivju sugu saudzēšanas diena –
katras nedēļas pirmdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas), kad ir
aizliegta jebkura veida makšķerēšana;
 Spiningošana un mušiņmakšķerēšana aizliegta no 30. septembra līdz 30.

Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Salacas upe Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (posms
„SALACA I”)
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Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi

Licenču cena (Ls)
(skaits)

aprīlim, izņemot “Taimiņa makšķerēšanas licenču” īpašniekus, uz kuriem
šis aizliegums neattiecas šo zivju makšķerēšanas sezonā no 1. janvāra līdz
30. aprīlim;
 Spiningošana un mušiņmakšķerēšana atļauta tikai diennakts gaišajā laikā
(no saullēkta līdz saulrietam);
 Makšķerēšana no laivām atļauta no 1. jūnija līdz 30. septembrim;
 Aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām;
 Aizliegts izmantot ūdas;
 Aizliegts izmantot gafu zivju uztveršanai;
 Aizliegts vēžot bez speciālām vēžošanas licencēm;
 Aizliegta taimiņa vai laša makšķerēšana un paturēšana lomā visās licencētās
makšķerēšanas sezonās, izņemot „Taimiņa makšķerēšanas vienreizējo 1dienas
licenču” un „Taimiņu makšķerēšanas sezonas licenču” īpašniekiem no 1.
janvāra līdz 30. aprīlim.
 „Taimiņa makšķerēšanas vienreizējā 1dienas licence” un „taimiņu
makšķerēšanas sezonas licence” dod tiesības tās īpašniekam vienā dienā iegūt
un lomā paturēt taimiņu 1(vienu) gab. vai lasi 1(vienu) gab. uz 1(vienu) licenci,
ievērojot, ka lasim minimālais pieļaujamais garums ir 60 cm, bet taimiņam 50
cm.
 Ikvienam licencētās makšķerēšanas dalībniekam jāievēro 2009.gada 10.marta
MK noteikumi Nr.228 „Dabas parka „Salacas ielejas” individuālie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi”, tai skaitā aizliegts: pārvietoties pa upi (izņemot
neitrālo zonu) ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru
mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kilovatus, un ūdens
motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
pilnvaroto personu pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus, piesārņot un
piegružot vidi ar atkritumiem.
 Taimiņa makšķerēšanas vienreizējā vienas dienas licence – Ls 9,00 (1650
gab., 20 licences dienā katrā no zonām A,B,C,D); Taimiņu makšķerēšanas
sezonas licence - Ls 300 (10 licences sezonā);
 Ziemas – pavasara sezonas licence zonā „1” (no Salacgrīvas ostas
nožogojuma Salacas upes kreisajā krastā un no jahtu piestātnes Salacas
upes labajā krastā uz augšu pret straumi līdz tiltam pār Salacas upi
Salacgrīvā) - Ls 6,00 (30 gab.);
 Ziemas - pavasara sezonas vienreizējā 1 dienas licence zonā „2” (no tilta
pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu pret straumi līdz pirmajam
augstsprieguma elektrolīnijas pārvadam pār Salacas upi Salacgrīvā) – Ls
3,0 (1800 gab., 40 licences dienā); ziemas - pavasara sezonas vienreizējā
vienas dienas licence zonā „3”(no pirmā augstsprieguma elektrolīnijas
pārvada pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu pret straumi līdz Korģes upes
ietekai Salacā) - Ls 3,00 (200 gab., 20 licences dienā), ziemas - pavasara
sezonas vienreizējā vienas dienas licence zonā „4” (no Korģes upes
ietekas Salacas upē uz augšu pret straumi līdz Salacgrīvas novada robežai
ar Alojas novadu) – Ls 3,00 (1300 gab., 60 licences dienā);

Vasaras – rudens sezonas licence zonā „1” – Ls 6,00 (30 gab.); vasaras –
rudens sezonas vienreizējā vienas dienas licence zonā „2” – Ls 3,00 (1000
gab., 40 licences dienā); vasaras - rudens sezonas vienreizējā vienas
dienas licence „3” zonā – Ls 3,00 (200 gab., 20 licences dienā); rudensziemas sezonas licence zonā „4” – Ls 3,00 (700 gab., 60 licences dienā);
 Gada bezmaksas licence – (250 gab.) šīs licences var saņemt Salacgrīvas
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Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš
49.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

novada domes administratīvajā teritorijā Salacas upei pieguļošo krastu
zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, represētās personas un invalīdi,
kā arī Salacgrīvas novada makšķernieku biedrību biedri, kas snieguši
ievērojamu ieguldījumu zivju resursu un dabas aizsardzības pasākumos atbilstoši klubu valžu apstiprinātiem sarakstiem.
 Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju domes administratīvajā teritorijā
dzīvojošajiem bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam ir tiesības
visu gadu makšķerēt posmā „Salaca I” bez gada bezmaksas licences
iegādes, ja viņi ir saņēmuši Salacgrīvas ar lauku teritoriju domes „Jaunā
makšķernieka apliecību- licenci” (250 gab./gadā).
 Salacgrīva, Krusta iela 3, Salacgrīvas tirgus - katru dienu (izņemot
svētdienas) no 6.00 - 9.00, tālr. 29923873, pārējā laikā iepriekš
sazvanoties pa minēto tālruni;
 Rīgā, Zvaigžņu ielā Nr.31,SIA “Spars” veikalā “Sams” - katru dienu
(izņemot svētdienas) no 9.00 - 18.00, tālr. 7273451;
 Ainažos, Valdemāra iela 56, (veikals „Vega”) katru dienu (izņemot
svētdienas) no 9.00 – 18.00, tālr. 29485030;
 Staicele, Lielā iela 38, (veikals „Mežbiržas”) katru dienu no 00.00 –
24.00, tālr. 29187425;
 Elektroniskās licences, izņemot bezmaksas gada licenci un “Jaunā
makšķernieka apliecību - licenci”, var iegādāties SIA „ZZ Dats”
internetpakalpojumu mājaslapā www.epakalpojumi.lv sadaļā eLOMS,
jebkurā diennakts laikā.
 Gada bezmaksas licences un “Jaunā makšķernieka apliecību - licenci”
var saņemt tikai Salacgrīvas novada domē Salacgrīvā, Smilšu ielā 9,
pirmdienās no plkst. 8:00 – 13:00 un no 14:00 – 18:00
2015.gada 31.decembris (pašvaldības saistošie noteikumi Nr.26, apstiprināti ar
Salacgrīvas novada domes 19.12.2012.lēmumu)

Salaca Alojas novada Staiceles pagasta administratīvajā teritorijā
(posms Salaca II)
Makšķernieku biedrība „Ūdensroze”, Lielā ielā 13, Staicele, Alojas novads, LV4043, reģ.Nr. 40008113377 , tālr. 29425015.
Posmā Salaca II (no robežzīmes Salacgrīvas novadam ar Alojas novadu augšup
pret straumi līdz robežzīmei Alojas novadam ar Mazsalacas novadu):
 taimiņu (arī lašu) makšķerēšanas sezona ir no 20.decembra līdz 30.aprīlim;
 no 1. marta līdz 31.maijam ir noteikta visu zivju sugu saudzēšanas diena –
katras nedēļas pirmdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas), kad ir
aizliegta jebkāda veida makšķerēšana;
 no 1.oktobra līdz 31.maijam nav atļauts makšķerēt no laivas;
 taimiņu un lašu makšķerēšana atļauta tikai spiningošanas vai
mušiņmakšķerēšanas veidā, izmantojot tikai vienu makšķerēšanas rīku, kas
aprīkots ar vienu jebkura veida āķi un lietojot tikai mākslīgu ēsmu;
 taimiņa makšķerēšanas vienas dienas licence dod tiesības tās īpašniekam vienā
dienā iegūt un lomā paturēt taimiņu 1(vienu) gab. vai lasi 1(vienu) gab. uz
1(vienu) licenci, ievērojot, ka lasim minimālais pieļaujamais garums ir 60 cm,
bet taimiņam 50 cm;
 Makšķerniekam ir tiesības iegādāties un makšķerējot vienlaicīgi izmantot ne
vairāk kā vienu „Taimiņa makšķerēšanas vienas dienas licenci”.
 aizliegta taimiņa vai laša makšķerēšana un paturēšana lomā visās licencētās
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makšķerēšanas sezonās, izņemot „Taimiņa makšķerēšanas vienas dienas
licenču” īpašniekiem no 20. decembra līdz 30. aprīlim.
 aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana no 30.septembra līdz 31.maijam,
izņemot taimiņu un lašu makšķerēšanu no 20.decembra līdz 30.aprīlim;
 aizliegts izmantot uztveramo āķi (gafu) noķerto zivju uztveršanai;
 aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām un vēžošanu;
 aizliegts izmantot ūdas;
 MK 2009.gada 22.decembra noteikumu nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi”
apakšpunktos 18.1. līdz 18.7 . neuzskaitīto zivju sugu kopējais loma svars
nedrīkst būt lielāks par 10kg uz vienu licenci dienā.
Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi

Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš
50.
Ūdenstilpe

Posms „Salaca II”, atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta NATURA 2000
dabas liegumā „Salacas ieleja”, kur darbojas 2009. gada 10. marta MK noteikumi
Nr. 228 „Dabas parka „Salacas ielejas” individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”, kuri ir saistoši ikvienam makšķerniekam.
Taimiņa makšķerēšanas vienas dienas licences – Ls 10,00 (gadā kopā 100 gab.,
dienā ne vairāk kā 15 licences); gada licence – Ls 20,00 (125 gab.); Samazinātas
maksas gada makšķerēšanas licence – Ls 6,00 (50 gab.); vienas dienas licence –
Ls 2,00 (1700 gab.); Jaunā makšķernieka licence - karte (20 licences –kartes), ir
bezmaksas un paredzēta Alojas novada administratīvā teritorijā dzīvojošiem
bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem.
Gada bezmaksas licences (100 gab.) – saskaņā ar pašvaldības un licencētās
makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņotu lēmumu atbilstoši pašvaldības
apstiprinātam personu sarakstam ir tiesīgi saņemt invalīdi un politiski represētās
personas, Salacas II posma krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, bērni
un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem,
vietējās pašvaldības teritorijas maznodrošinātie iedzīvotāji, makšķernieku
organizāciju (klubu) biedri, kuri ir snieguši ievērojamu ieguldījumu zivju resursu
aizsardzībā. Bezmaksas gada licences izsniedz biedrība „Ūdensroze”.
Staicelē, Lielā ielā 38, (veikals „Mežbiržas”), katru dienu no 00.00 – 24.00,
t.29187425;
Staicelē, Lielā ielā 13, (tūrisma informācijas centrs), darba laiks P.O.T.C.P. no
09.00 - 17.00, t.27806452;
Staiceles pagasta „Viršos”, katru dienu no 07.00- 22.00., t. 26859427;
Staiceles pagasta „Liepkalnos”, katru dienu 07.00- 22.00 t. 28366832.
2014.gada 31.decembris Saistošie noteikumi Nr.19.APSTIPRINĀTI ar Alojas
novada domes 2011. gada 28. decembra lēmumu Nr.555 (protokols Nr.19 6#)

Salaca posmā no Iģes ietekas līdz tiltam pār Salacu Vecatē
(Salacas augštece)

Organizētājs

Individuālais komersants „Līdaciņas laivās” (turpmāk – IK „Līdaciņas
laivās”), adrese Pērnavas iela 43, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215,
tālr. 29456900.

Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem



Aizliegts izmantot uztveramo āķi (gafu) noķerto zivju uztveršanai.



Aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām.
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Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas



Aizliegts nodarboties vēžošanu.

Vienas dienas licence – Ls 2,00 (800); Gada licence - Ls 200 (10 gab.); Gada
bezmaksas licence ( 100gab.).
Gada bezmaksas licences ir tiesīgi saņemt: Salacas augšteces krastu zemju
īpašnieki, kuriem ir deklarēta dzīvesvieta Mazsalacas novada vai Burtnieku
novada pašvaldībās; makšķernieki – makšķernieku klubu biedri, kas piedalās
licencētās makšķerēšanas organizētāja rīkotos zivju resursu un vides aizsardzības
pasākumos, kuri snieguši ievērojamu ieguldījumu zivju resursu aizsardzībā un
vides sakopšanā saskaņā ar Mazsalacas novada domes, Burtnieku novada domes
un licencētās makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņotu sarakstu;
makšķerniekiem – bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem un personām, kuras ir
vecākas par 65 gadiem, visu grupu invalīdiem un politiski represētām personām,
kuras saņem uzrādot attiecīgo statusu apliecinošus dokumentus.
IU „ROJ” veikalā, Mazsalacā, Baznīcas ielā 3a no 9.00 – 18.00, tālr. 64250332; IU
”ROJ” veikalā, Rūjienā, Brīvības ielā 8 no 8.00 – 17.00, tālr. 64250331; Burtnieku
novadā, Vecatē, laivu bāzē „Vecate”, tālr. 28356409; Valmieras mednieku un
makšķernieku biedrībā, Valmierā, Lilijas ielā 4, tālr.64222706; Veikalā "Zelta zivtiņa",
Valmierā, Cēsu ielā 9, LV-4201, tālr. 64231675;Gada bezmaksas licences var saņemt

tikai IK „Līdaciņas laivās” Burtnieku novadā, Vecatē, laivu bāzē „Vecate”.
Nolikuma darbības
beigu termiņš
51.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi

Licenču cena (Ls)

2014.gada 18. jūnijs; Mazsalacas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.9
(11.05.2011. sēdes protokols Nr. 7.,1.§)

Saukas ezers
Biedrība „Saukas Dabas Parka Biedrība”, Saukas pagasta padomes ēka, p/n Lone,
Saukas pag., Viesītes novads, LV-5224, tālr. 29428226.
 laikā no ledus izkušanas brīža līdz 30.aprīlim aizliegts makšķerēt (arī spiningot
un velcēt ) no airu laivām un citiem kuģošanas līdzekļiem;
 maija mēnesī atļauts makšķerēt (arī spiningot un velcēt ) tikai ar Saukas dabas
parka bāzu laivām, un ezeram piegulošo zemju īpašnieku īpašumā esošajām
laivām, kuras ir reģistrētas Saukas dabas parka biedrības laivu reģistrā.
 atklātā ūdens sezonas laikā aizliegts makšķerēt (arī spiningot un velcēt ) no airu
laivām un citiem kuģošanas līdzekļiem, kuru motora jauda lielāka par 3,68 kW
vai 5 zirgspēkiem.
 Dabas parkā un tajā ietilpstošajā Saukas ezerā aizliegts veikt jebkādas darbības,
kurām var būt būtiska negatīva ietekme uz dabiskajiem un īpaši aizsargājamiem
biotopiem, savvaļas un īpaši aizsargājamu dzīvnieku, augu un sēņu sugām un to
dzīvotnēm vai savvaļas dzīvnieku populāciju vairošanos, atpūtu un barošanos,
kā arī pulcēšanos migrācijas periodā;
 aizliegts nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskajiem
transportlīdzekļiem un pajūgiem pa meža un lauksaimniecības zemēm, ja tas
nav saistīts ar šo teritoriju apsaimniekošanu vai uzraudzību;
 aizliegts kurināt ugunskurus ārpus īpaši norādītām vai speciāli ierīkotām vietām;
 saskaņā ar Saukas pagasta padomes saistošiem noteikumiem „Par
administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem Saukas pagastā”
pa Saukas ezera ledu nedrīkst pārvietoties ar transporta līdzekļiem, izņemot
uzraudzības un kontroles nolūkā.
 Vienas dienas licence makšķerēšanai – Ls 3,00; gada licence ar 50% atlaidi – Ls
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(skaits)

Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš

20,00; gada licence makšķerēšanai – Ls 40,00; Bezmaksas gada licence
makšķerēšanai.
 Bezmaksas gada licence makšķerēšanai (80 gab.) tiek piešķirtas 1.-2. grupas
invalīdiem, politiski represētajām personām, bērniem vecumā līdz 16 gadiem,
personām, kuras vecākas par 65 gadiem; makšķerniekiem, bet Saukas dabas
parka biedriem, kuri ir snieguši ievērojamu ieguldījumu zivju resursu
atjaunošanā un aizsardzībā, ezera vides sakopšanā – saskaņā ar pašvaldības un
licencētās makšķerēšanas organizētāja - Saukas dabas parka valdes savstarpēji
saskaņotu lēmumu, ne vairāk kā 8 licences gadā.
 Gada licence ar 50% atlaidi makšķerēšanai Saukas ezerā tiek realizētas Saukas
ezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu pirmās pakāpes radiniekiem, kuriem
deklarētā dzīves vieta ir Saukas, Elkšņu un Rites pagastu pašvaldībās un ne
vairāk kā 30 licences gadā kopā uz visiem pagastiem, kā arī Saukas, Elkšņu un
Rites pagastu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, kuru statusu nosaka saskaņā ar
pašvaldības lēmumu, un ne vairāk kā līdz 15 licences gadā kopā uz visiem
pagastiem.
Z/S “Ārītes”, veikals Sauka, “Ceļtekas”, tālr. 652 29317 no 800-1700; “Krogs pie
Viktora” veikals Lonē, tālr.6 52 29245 no 800 -1700; SIA Nilauto” – Neretas
degvielas uzpildes stacija, tālr. 65133801 no 0000 -2400; SIA Viada - Aknīstes
degvielas uzpildes stacijā, tālr. 29505683 no 0000 – 2400; Laivu bāzē -Bincāni –
atklātās ūdens sezonas laikā, tālr. 29428226, iepriekš piezvanot; Laivu bāzē –
Ielejas– atklātās ūdens sezonas laikā , tālr.29190659, iepriekš piezvanot; Laivu
bāzē -„Ezera Gravāni” – atklātās ūdens sezonas laikā, tālr. 26300463, iepriekš
piezvanot; Saukas dabas parka biedrība - Saukas pagasta padomes ēka, Lonē, tālr.
29428226. Darba dienās no 800-1600, vai citā laikā iepriekš piezvanot, tirgo visu
veidu licences. Citās tirdzniecības vietās, kas tiek izziņotas atsevišķi.
Iegādāties gada bezmaksas licences un licences ar atlaidēm var tikai Saukas dabas
parka biedrībā - Saukas pagasta padomes ēkā, Lonē, tālr. 29428226.
2014.gada maijs, Viesītes novada domes 2011.gada 13.aprīļa saistošie
noteikumiem Nr.5

52.
Ūdenstilpe
Organizētājs

Sāvienas ezers
Biedrība makšķernieku klubs „Savieši”, „Kļavas”, Sāviena, Madonas novads, tālr.
26650598.
no
 Nav

Atkāpes
Makšķerēšanas
noteikumiem
Pārējie
 Nav
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls) Vienas dienas licence makšķerēšanai no ledus, no krasta, no laipas vai laivas
(skaits)
(izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim) – Ls
1,00; Vienas mēneša licence makšķerēšanai no ledus, no krasta, no laipas vai
laivas (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim) Ls 5,00; Gada licence makšķerēšanai (izņemot makšķerēšanu no laivas laika
periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim) - Ls 10,00; Gada bezmaksas licence
makšķerēšanai (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1.marta līdz
30.aprīlim);
Gada bezmaksas makšķerēšanas licences (150 gab.) ir tiesīgi saņemt Sāvienas
ezera krastu zemes īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, kuru deklarētā dzīvesvieta
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ir Ļaudonas pagastā, kā arī Ļaudonas pagasta teritorijā dzīvojošie
maznodrošinātie iedzīvotāji. Gada bezmaksas makšķerēšanas licences izsniedz
saskaņā ar Madonas novada pašvaldības lēmumu, kas saskaņots ar licencētās
makšķerēšanas organizētāju, atbilstoši pašvaldības apstiprinātam attiecīgo
personu sarakstam, kurā ir norādīts pamatojums gada bezmaksas licences
piešķiršanai.
Licenču
iegādes 1.1. Madonas novada Ļaudonas pagasta „Kļavās”, tālr: 26650598, no plkst.
vietas
4:00-24:00. Kā arī licences varēs iegādāties Sāvienas veikalā no plkst. 8:0019:00.
Nolikuma darbības Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
beigu termiņš
53.
Ūdenstilpe

Sventes ezers

Organizētājs

Biedrība „Sventes pērle”, Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, tālr.
29768455)

Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem
Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)



Makšķerēšana no laivām atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā
vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;



Aizliegts lietot motorizētus peldlīdzekļus,
uzkarināmiem elektromotoriem.

Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš
54.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

izņemot

peldlīdzekļus

ar

Vienas dienas licence (izņemot maija mēnesi) – 3,00 Ls; maija mēneša vienas
dienas licence - 5,00 Ls; maija mēneša licence -15,00 Ls; mēneša licence
(izņemot maija mēnesi) - 10 Ls; pusgada licence (izņemot maija mēnesi) - 20,00
Ls; gada licence (izņemot maija mēnesi) – Ls 25,00
Bezmaksas gada licence paredzētas: pirmās un otrās grupas invalīdiem; politiski
represētajām personām; bērniem vecumā līdz 16 gadiem; personām, kuras
vecākas par 65 gadiem; Sventes ezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu
ģimenes locekļiem un Daugavpils novada Sventes pagasta teritorijas
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, saskaņā ar pašvaldības un licencētās
makšķerēšanas organizētāja savstarpēji saskaņotu lēmumu un atbilstoši
pašvaldības apstiprinātam attiecīgo personu sarakstam.
IU „VETZOOCENTRS”, Lāčplēša iela 14, Daugavpils, (no plkst. 09.00-17.00),
tālr.29768455; viesu māja „Pakrasti”, Pakrasti, Sventes pagasts, Daugavpils
novads (no plkst. 08.00-22.00), tālr.29768455;biedrība „Sventes pērle”, Kandavas
iela 19, Daugavpils, (no plkst. 09.00-17.00), tālr.29768455).
Bezmaksas gada licences makšķerēšanai var saņemt tikai Daugavpils novada
Sventes pagasta pārvaldē un biedrībā „Sventes pērle” (Kandavas iela 19,
Daugavpils, tālr.29768455).
2013.gada augusts (Apstiprināti Daugavpils novada domē 1.07.2010., Nr.15.73&
lēmums Nr.863)

Šķaunes ezers
Zemnieku saimniecība „Božki”, m.Garānu Šķaune, Istras pag., Ludzas novads,
LV-5711
 diennakts lomā atļauts paturēt 7 līdakas, 7 līņus, 7 zandartus; zušus un sīgas – 5
gabalus no katras sugas;
 makšķernieks var iegādāties un makšķerējot vienlaicīgi izmantot divas licences,
kas dod tiesības pielietot divreiz vairāk makšķerēšanas rīku;
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Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)
Licenču iegādes
vietas
Nolikuma darbības
beigu termiņš
55.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi

Licenču cena (Ls)
(skaits)

 atļauts makšķerēt tikai no licencētās makšķerēšanas organizētāja izīrētām laivām;
 makšķerniekiem aizliegts lietot motorizētus peldlīdzekļus, izņemot
peldlīdzekļus ar uzkarināmiem laivu elektromotoriem
Dienas licence makšķerēšanai no krasta un no ledus – Ls 5,00; dienas licence
makšķerēšanai no laivas – Ls 10,00.
Bērniem līdz 16 gadiem un vietējiem iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīves vieta atrodas
Istras pagasta teritorijā, izsniedzamas vienas dienas bezmaksas licences makšķerēšanai.
Zemnieku saimniecības „Božki” makšķernieku bāzes teritorijā (adrese: „Božki”,
m. Garānu Šķaune, Istras pagasts, Ludzas novads, LV-5711), tālr. 29227288,
visu diennakti.
2014.gada jūnijs. (2011.gada 26.maijā apstiprināti Ludzas novada domes saistošie
noteikumi Nr.11 „Par licencēto makšķerēšanu Šķaunes ezerā” )

Tērvetes (Gulbju) ūdenskrātuve
VAS „Latvijas valsts meži”, Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046, LVM „Rekreācija
un medības”, tālr. 26555501..
 no 1. maija līdz 30. jūnijam ūdenskrātuves neitrālajā zonā – teritorija
ūdenskrātuves austrumu pusē pie slūžām; (zonējums norādīts šī nolikuma
pielikumā Nr. 8.) atļauta licencētā makšķerēšana no dambja un no laivas;
 no 1. jūlija līdz ūdenskrātuves aizsalšanai un ledus periodā līdz ledus izkušanai
(bet ne ilgāk kā līdz 31. martam) visā ūdenskrātuves teritorijā atļauta licencētā
makšķerēšana no dambja, ziemas sezonā arī no ledus un no laivas (no laivas ne
ilgāk kā līdz februāra pēdējai dienai).
 no ledus izkušanas vai no 1. aprīļa (stājas spēkā no dienas, kas iestājas ātrāk)
līdz 30. aprīlim visā ūdenskrātuves teritorijā nav atļauta makšķerēšana.
 makšķerniekam jāievēro 28.08.2012.MK noteikumi Nr. 589 „Dabas parka
„Tērvete” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”
 ūdenskrātuves tuvumā aizliegts trokšņot, kurināt ugunskurus, izmest atkritumus
un novietot transporta līdzekļus ārpus tam speciāli ierīkotām un nozīmētām
vietām;
 ūdenskrātuves piekrastes zemju īpašnieki ir tiesīgi savā piekrastes joslā turēt un
izmantot personīgām vajadzībām vienu Ceļu satiksmes drošības direkcijā
reģistrētu airu laivu, ievērojot šajā nolikumā minētās prasības un licencētās
makšķerēšanas noteikumus;
 aizliegta biotopu, savvaļas augu un dzīvnieku dzīvotņu iznīcināšana vai
bojāšana;
 makšķerniekiem atļauts izmantot tauvas joslu, kuras platums ir 4 m.
Vienas dienas licence makšķerēšanai Tērvetes ūdenskrātuvē no 01. maija līdz 30.
jūnijam no dambja vai no laivas ūdenskrātuves neitrālajā zonā- 2.00Ls
(1000gab./gadā); Sezonas licence makšķerēšanai Tērvetes ūdenskrātuvē no 01.
maija līdz 30. jūnijam no dambja vai no laivas ūdenskrātuves neitrālajā zonā8,00Ls (40 gab./gadā; Vienas dienas licence makšķerēšanai Tērvetes
ūdenskrātuvē no 01.jūlija līdz ūdenskrātuves aizsalšanai un ledus periodā līdz
ledus izkušanai ( bet ne ilgāk kā līdz 31. martam) no dambja, ledus, vai laivas (no
laivas ne ilgāk kā līdz februāra pēdējai dienai)- 1,00Ls (2500 gab./gadā); Gada
licence makšķerēšanai Tērvetes ūdenskrātuvē no 01.jūlija līdz ūdenskrātuves
aizsalšanai un ledus periodā līdz ledus izkušanai (bet ne ilgāk kā līdz 31.martam)
no dambja, ledus, vai laivas (no laivas ne ilgāk kā līdz februāra pēdējai dienai)9,00Ls (30 gab./gadā); Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Tērvetes
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Nolikuma darbības
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Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi

Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas
Nolikuma darbības
beigu termiņš
57.

ūdenskrātuvē no 01. jūlija līdz ūdenskrātuves aizsalšanai un ledus periodā līdz
ledus izkušanai (bet ne ilgāk kā līdz 31. martam) no dambja, ledus, vai laivas (no
laivas ne ilgāk kā līdz februāra pēdējai dienai) - (20 gab./gadā);
„Tērvetes (Gulbju) ūdenskrātuves atpūtas un laivu bāzē”, Tērvetes pag., Tērvetes
novads, tālr. 6115333, no 8.00 līdz 19.00.
Saskaņā ar Tērvetes novada domes saistošiem noteikumiem.

Ukru ezers
Ukru ezera nomnieks Andris Smilga, adrese Ezera iela 2, Ukri, Ukru pagasts,
Auces novads, tālrunis 26116570,
 licencētā makšķerēšana no laivām nav atļauta;
 licencētā makšķerēšana no krasta atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk
kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;
 licencētā makšķerēšana uz ledus atļauta tikai ar uzvilktu atstarojošo vesti vai
makšķerēšanas tērpu ar iestrādātiem atstarojošiem elementiem tikai gaišajā
diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu
stundu pēc saulrieta;
 aizliegts nodarboties ar vēžošanu;
 aizliegtas zemūdens medības;
 vienai personai atļauts vienlaicīgi makšķerēt ar vienu makšķerēšanas rīku.
 Vienas dienas lomā atļauts paturēt kopā ne vairāk kā 3 kg zivju vai vienu zivi,
kuras svars pārsniedz 3 kg, lomā paturamās karpas minimālais izmērs sākot
no 25 cm.
 aizliegts atstāt krastā, uz ledus vai mest ūdenī jebkādus atkritumus;
 ezera tuvumā aizliegts kurināt ugunskurus un novietot transporta līdzekļus
ārpus tam speciāli ierīkotām un nozīmētām vietām, izmantot motorlaivas
un citus peldošus līdzekļus bez licencētās makšķerēšanas organizētāja
rakstiskas atļaujas;
 aizliegta biotopu, savvaļas augu, dzīvnieku un zivju dzīvotņu iznīcināšana
vai bojāšana.
Vienas dienas licence makšķerēšanai no krasta – Ls 5,00; Vienas dienas licence ar
70 % atlaidi makšķerēšanai no krasta – Ls 1,50; Vienas dienas licence ar 40 %
atlaidi makšķerēšanai no krasta – Ls 3,00; Sezonas bezmaksas licence makšķerēšanai
no ledus; Sezonas licence makšķerēšanai no krasta Ls 35,00; Sezonas licence ar 30 %
atlaidi makšķerēšanai no krasta – Ls 24,50; Sezonas licence ar 20 % atlaidi
makšķerēšanai no krasta – Ls 28,00; Gada bezmaksas licence makšķerēšanai.
Sezonas bezmaksas licence makšķerēšanai Ukru ezerā no ledus tiek izsniegta visām
personām.
Licences ar atlaidēm var saņemt Ukru pagasta teritorijā dzīvojošas personas,
kuras ir vecākas par 65 gadiem, 1. un 2. grupas invalīdi; politiski represētas
personas, kā arī bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem personas, kuras ir
sniegušas ievērojamu ieguldījumu Ukru ezera zivju resursu atjaunošanā un
aizsardzībā, kā arī personas, kuras ir sniegušas ievērojamu ieguldījumu piekrastes
sakopšanā un licencētās makšķerēšanas infrastruktūras sakārtošanā.
Ezera iela 2, Ukri, Ukru pagasts, Auces novads, no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00,
tālrunis 26116570.
2015.gada 25.augusts (Auces novada domes 25.07.2012.saistošie noteikumi
Nr.11, apstiprināti ar lēmumu Nr.212 (prot.Nr.7, 7.§)
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beigu termiņš
58.
Ūdenstilpe
Organizētājs

Usmas ezers
Usmas pagasta pārvalde, „Auseklīši”, Usmas pag., Ventspils novads, LV-3619,
tālr. 29287631.
 Licencētā makšķerēšana no laivas atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk
kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;
 Licencētā makšķerēšana atļauta visā Usmas ezera platībā, tai skaitā Moricsalas
dabas rezervāta teritorijā, kur makšķerēšana atļauta, ja papildus ir saņemta arī
Slīteres NP administrācijas atļauja, kuru izsniedz Dabas aizsardzības pārvaldes
Kurzemes reģionālajā administrācijā „Šlīteres mežniecība", Dundagas pagasts,
Dundagas novads, LV-3270, tālrunis: 63286000, ievērojot rezervāta teritorijai
noteiktos ierobežojumus.
dienas licence (skaits 3000 gab.) – cena Ls 1,50; nedēļas nogales ( sestdiena,
svētdiena) licence (skaits 2000 gab.) – cena Ls 2,00; dienas licence iegādei
makšķerēšanas vietā (skaits 500gab.) - cena Ls 2,00; mēneša licence (skaits 500
gab.) – cena Ls 5,00; sezonas licence makšķerēšanai no 1.maija līdz
31.oktobrim (skaits 500 gab.) – cena Ls 8,00; sezonas licence makšķerēšanai no
1.novembra līdz 30.aprīlim (skaits 500 gab.) – cena Ls 8,00 (pielikums
Nr.8);gada (12 mēneši) licence (skaits 500 gab.) - cena Ls 12,00 (pielikums
Nr.9); spiningošanas (velcēšanas) mēneša licence no laivas vai citiem peldošiem
ūdens transporta līdzekļiem laika periodā no 1.maija līdz 31.maijam (skaits 500
gab.) – cena Ls 10,00; spiningošanas (velcēšanas) dienas licence no laivas vai
citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem laika periodā no 1.maija līdz
31.maijam (skaits 500 gab.) - cena Ls 2,00; gada bezmaksas licences bez skaita
ierobežojuma.
Gada, sezonas, mēneša, nedēļas nogales, dienas un gada bezmaksas licences
(izņemot licences, kas derīgas maija mēnesī) nedod tiesības to īpašniekiem
spiningot un velcēt no laivas un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem
maija mēnesī.
Usmas pagasta pārvalde, “Auseklīši”, Usmas pagasts, Ventspils novads, katru
darba dienu no 800-1200 un 1300 - 1700 , tālr. 20232361;
SIA ”Usmas kempings”, Priežkalni, Usmas pagasts, Ventspils novads, tālr.
29163264;
Atpūtas bāze “Strazdiņi”, Usmas pagasts, Ventspils novads. tālr. 29125416;
Kempings “Godeļi”, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, tālr.29289349;
Uzpildes stacija DUS ”Usma”, Ausmas, Ventspils Rīgas šoseja 141.km, tālr.
63630489;
Kempings „Muižnieki”, Muižnieki, Rendas pagasts, Kuldīgas novads,
tālr.29476530;
Atpūtas komplekss ZS „Zāgkalni”, Zāgkalni, Rendas pagasts, Ventspils novads,
tālr.29195412.
Gada bezmaksas licences var saņemt Usmas pagasta pārvaldē „Auseklīši”, Usmas
pagasts, Ventspils novads katru darba dienu no 800-1200 un 1300 - 1700 , tālr.
20232361.
2014.gada maijs (Saistošie noteikumi „NOLIKUMS PAR LICENCĒTO
MAKŠĶERĒŠANU USMAS EZERĀ” apstiprināti Ventspils novada domes sēdē
2011.gada 31.martā (protokols Nr.37 32. §)

Vaidavas ezers
SO „Vaidavas ezera pārvalde”, Skolas ielā 1, Valmieras novads, Vaidavas pag.,
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Atkāpes no
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Licenču cena (Ls)
(skaits)

tālr.64284054, mob. tālr. 29334625
Nav
Saskaņā ar 2009.gada 03.jūnija Gaujas Nacionālā parka likuma 3.panta
10.punktu, ezerā aizliegts:
 pārvietoties ar motorlaivām, ūdens motocikliem, u.c. veida
transportlīdzekļiem, kurus darbina jebkāda tipa un jaudas dzinēji, kā arī
aizliegts uzbraukt uz Vaidavas ezera ledus ar mehāniskajiem transporta
līdzekļiem;
 aizliegts izmest atkritumus, kurināt ugunskurus (izņemot tam paredzētās
vietās);
 autotransporta novietošana atļauta tikai saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem
- īpašās stāvvietās vai ceļa malā, bet tauvas joslā (10 metri no ezera ūdens
krasta līnijas) autotransportam iebraukt aizliegts, kā arī aizliegts nobraukt no
ceļiem un pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tricikliem,
kvadricikliem un mopēdiem pa meža un lauksaimniecības zemēm
 aizliegts bojāt kokus un krūmus, paaugu, pamežu un meža zemsedzi;
 aizliegts piegružot ezeru un tā apkārtni.
Makšķernieki, pārvietojoties un makšķerējot no krasta, drīkst izmantot tauvas
joslu, kuras platums 10 m.
Vienas dienas licence makšķerēšanai - Ls 2.00 (1000gab); Gada licence
makšķerēšanai - Ls 10.00 (30gab.);Gada bezmaksas licence makšķerēšanai
(100gab.); Vienas dienas bezmaksas licence makšķerēšanai.
Gada bezmaksas licences makšķerēšanai pēc Kocēnu novada apstiprināta saraksta
ir tiesības saņemt: Vaidavas ezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes
locekļiem, Kocēnu novada Vaidavas pagasta maznodrošinātiem iedzīvotājiem,
invalīdiem un politiski represētām personām. Bērniem un pusaudžiem līdz 16
gadiem un pieaugušiem no 65 gadu vecuma ir tiesības uz bezmaksas licencēm, kuras
saņemamas licenču realizācijas vietās.

Licenču iegādes
vietas

Nolikuma darbības
beigu termiņš
59.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Kocēnu novada Vaidavas pagasta centrā veikalā „Jancis” darba laiks - katru
dienu no plkst.800—2200, tālr. 64284060; tirdzniecības centrs „Valleta” SIA „
Vija SK” veikalā „Hobijs”, katru dienu no plkst.10 00—2100, tālr. 64219020;
degvielas uzpildes stacijā „VOER”, Kocēnu novads, Kocēnu pagasts,
„Ābelītes”, visu diennakti, tālr. 64229765.
Licence jāiegādājas pirms makšķerēšanas uzsākšanas.
2013.gada 31.decembris

Varkaļu kanāls (Jūrmalas pilsētas teritorijā)
Biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija”, Saules iela 18, Ķegums, LV- 5020,
tālrunis: 29411377; 26116445).
 Atļauts makšķerēt ar trīs makšķerēm (jebkura tipa ziemas vai vasaras
makšķere ar vai bez spoles, spinings, izmantojot dabīgo vai mākslīgo ēsmu),
katrai ne vairāk kā trīs āķi;
 aizliegts makšķerēšanai izmantot vairāk kā vienu makšķeri no kopējā
makšķeru skaita ar dabīgo ēsmas zivtiņu vai tās atdalītu gabaliņu;
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Pārējie
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(skaits)

Licenču iegādes
vietas

Licencētā makšķerēšana atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā
vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.
Atļauts makšķerēt no airu laivas arī laika posmā no 1. marta līdz 30. aprīlim,
vienlaikus ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu
Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi” 22.punktā noteiktos zivju sugu ieguves
aizlieguma laikus (attiecīgo sugu zivis atlaižamas dzīvas uzreiz pēc to
noķeršanas);
Aizliegts makšķerēt no Varkaļu kanālu šķērsojošās šosejas un stāvvietas, kā
arī no slūžu konstrukcijām
Aizliegts atstāt jebkurus makšķerēšanas rīkus bez uzraudzības, attālinoties no
makšķerēšanas rīka tālāk par 25 metriem;
Aizliegts vēžot;
Aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām.

Licencētās makšķerēšanas atļauta no krasta, izmantojot 10 m tauvas joslu, no
ledus un no airu laivas
Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus,
izņemot periodā no 1. marta līdz 31. maijam – cena Ls 1.50,
Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta
laika periodā no 1. marta līdz 31. maijam – cena Ls 3.00,
Vienas dienas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no laivas un krasta periodā
no 1. marta līdz 31. maijam – cena Ls 3.00,
Pavasara sezonas vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas un krasta laika
periodā no 1. marta līdz 31. maijam – cena Ls 5.00,
Vienas dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta, izņemot
periodā no 1. marta līdz 31. maijam vai no ledus – cena Ls 0,50,
Gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta vai no ledus,
vai no laivas arī periodā no 1. marta līdz 31. maijam – bezmaksas.
Vienas dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai (arī ar spiningu) no krasta ir tiesīgi
iegādāties: bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem; personas, kuras vecākas par
65 gadiem; politiski represētās personas;1. un 2. grupas invalīdi;
licencētās makšķerēšanas zonas krasta zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi.
Gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta vai no ledus, vai no laivas arī
periodā no 1. marta līdz 31. maijam izsniedz Jūrmalas pilsētas pašvaldībā
deklarētajām personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas
(ģimenes) statuss, kā arī biedrības "Vides Aizsardzības Asociācija" biedriem, kas
piedalās zivju resursu un dabas aizsardzības pasākumos, saskaņā ar pašvaldības
un biedrības valdes savstarpēji saskaņotu lēmumu.
SIA „Akots”, Dubultu prosp. 11, Jūrmala, (Dubultos) Preces makšķerniekiem
Darba laiks darba dienās no 10:00 līdz 19:00, sestdienās 10:00 līdz 14:00,
svētdiena brīvdiena;
SIA „Džerks”, „Preces tūrismam un makšķerēšanai”, Rīgas iela 2, Piņķi, Babītes
pag. Babītes novads; Darba laiks darba dienās no 10:00 līdz 18:00, sestdienās
10:00 līdz 16:00, svētdiena brīvdiena;
SIA „Džerks”, „Preces tūrismam un makšķerēšanai”, Nometņu iela 64, Rīga
(Āgenskalns), Darba laiks darba dienās no 10:00 līdz 19:00, sestdienās 10:00 līdz
16:00, svētdiena brīvdiena;
SIA „Sabiedrība VVV”, Talsu šoseja 34, Jūrmala, ( Kauguri), Preces
makšķerniekiem, Darba laiks darba dienās un sestdienās no 10:00 līdz 19:00,
svētdienās 10:00 līdz 18:00;
Citās licencētās makšķerēšanas organizētāju noteiktās vietās.
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Nolikuma darbības
beigu termiņš
60.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no
Makšķerēšanas
noteikumiem

Stājas spēkā 01.06.2012. Zaudē spēku 01.01.2016.Jūrmalas pilsētas domes
3.05.2012.saistošie noteikumi Nr.20 (prot.7,12.punkts)

Ventas upe no Kuldīgas rumbas līdz Abavas ietekai
SIA „Kurzemes cope”, Ventas iela 18, Kuldīga, LV-3301, tālr. 29243421.
 Licencētā makšķerēšana Ventas upes posmā tiek dalīta divās zonās - zonā „A”
un zonā „B”. Zona „A” – no speciālām atzīmēm ar norādi par licencēto
makšķerēšanu, kuras atrodas abos Ventas upes krastos Kuldīgas pilsētas
teritorijā 100m augšup pret straumi no ķieģeļu tilta pār Ventas upi un turpinās
lejup pa straumi no šīm atzīmēm līdz ķieģeļu tiltam (to ieskaitot) pār Ventas upi
Kuldīgas pilsētas teritorijā; Zona „B” – no ķieģeļu tilta pār Ventas upi Kuldīgas
pilsētas teritorijā lejup pa straumi līdz Abavas upes ietekai Ventā.
 Ziemas-pavasara sezonā vai vasaras-rudens sezonā, iegādājoties vienas dienas
licenci makšķerēšanai zonā „A” vai attiecīgās sezonas licenci zonā „A”, atļauts
makšķerēt licencētās makšķerēšanas zonā „A”, visu sugu zivis, kas norādītas
MK „Makšķerēšanas noteikumos”, izņemot taimiņu (lasi) un vienā
makšķerēšanas dienā lomā drīkst paturēt septiņas vimbas;
 ziemas-pavasara un vasaras-rudens sezonās „A” zonā zivju iegūšanai atļauts
izmantot tikai 1 pludiņa makšķeri; aizliegts makšķerēšanā izmantot spiningu vai
mušiņmakšķeri;
 ziemas-pavasara sezonas laikā visu veidu makšķerēšana visā licencētās
makšķerēšanas posmā Ventas upē atļauta tikai diennakts gaišajā laikā;
 ziemas-pavasara sezonā vai vasaras-rudens sezonā, iegādājoties vienas dienas
licenci makšķerēšanai zonā „B”, nedēļas nogales licenci zonā „B” (derīga
sestdienā un svētdienā) vai attiecīgās sezonas licenci makšķerēšanai zonā „B”,
kā arī šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā saņemot gada bezmaksas licenci
makšķerēšanai zonā „B”, atļauts makšķerēt visu sugu zivis, kas norādītas MK
„Makšķerēšanas noteikumos”, izņemot taimiņu (lasi) un vienā makšķerēšanas
dienā lomā drīkst paturēt septiņas vimbas;
 ziemas-pavasara vai vasaras-rudens sezonā, iegādājoties makšķerēšanas licenci
makšķerēšanas vietā, tā ir derīga tikai vienu dienu ziemas-pavasara vai vasarasrudens sezonas laikā, abās zonās - „A” un „B”, licencē ierakstītajā datumā un tā
atļauj makšķerēt, ievērojot šajās zonās noteiktās prasības;
 ja makšķernieks, kurš šajā nolikumā paredzētajā kārtībā un norādītajās vietās
nav iegādājies vai saņēmis licenci, kā arī nevēlas vai atsakās iegādāties tam
piedāvāto licenci makšķerēšanas vietā, tad pret to ierosina atbilstošu soda
sankciju piemērošanu;
 lai samazinātu ietekmi uz zivju resursiem un sekmētu zivju nārstu, pavasara
sezonas laikā ir noteikta visu zivju sugu saudzēšanas diena – katras nedēļas
otrdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas), kad ir aizliegts makšķerēt, kā
arī atrasties upē vai tiešā tās tuvumā ar zivju ieguves rīkiem;
 aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana laika periodā no 1.oktobra līdz
1.maijam, izņemot makšķerēšanu ar taimiņa (laša) makšķerēšanas vienas dienas
licenci ziemas-pavasara sezonā zonā „B”;
 taimiņu (lašu) makšķerēšana Ventas upes posmā, iegādājoties atbilstošu licenci,
atļauta tikai ziemas-pavasara sezonas gaišajā diennakts laikā un tikai licencētās
makšķerēšanas zonā „B”, kā arī taimiņu (lašu) makšķerēšanai drīkst izmantot
tikai vienu makšķerēšanas rīku - spiningu vai mušiņmakšķeri un lietot tikai
mākslīgu ēsmu; Spiningojot atļauts izmantot jebkura tipa mānekli pie kura tieši
piestiprināti viens vai divi āķi bez papildāķa(iem) uz auklas.
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 taimiņa (laša) vienas dienas licence ziemas-pavasara sezonā licencētās
makšķerēšanas zonā „B” dod tiesības tās īpašniekam lomā paturēt 1 gab.
taimiņu vai lasi uz vienu licenci vienā dienā;
 gafa lietošana noķerto zivju uztveršanai, kā arī makšķerēšanas rīku atstāšana
ūdenī bez uzraudzības aizliegta;
 makšķerēšana no laivām Ventas upes posmā nav atļauta no 1.oktobra līdz 30.
novembrim;
 vasaras-rudens makšķerēšanas sezonas laikā no 1.oktobra līdz 30.novembrim
licencētās makšķerēšanas zonā „B” posmā no ķieģeļu tilta pār Ventas upi līdz
Krāčupes ietekai Ventā ir aizliegta visa veida makšķerēšana un atrašanās tiešā
upes tuvumā ar makšķerēšanas rīkiem, kā aizliegts makšķerēt no laivas no
01.oktobra līdz 30.novembrim.
Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

Licenču iegādes
vietas

 ziemas-pavasara sezona no 1.janvāra līdz 15. jūnijam;
 vasaras-rudens sezona no 16. jūnija līdz 31.decembrim.
 Taimiņa (laša) makšķerēšanas vienas dienas licence ziemas-pavasara sezonā
zonā „B” no 1.janvāra līdz 15. jūnijam – Ls 5,00 (300 gab.); vienas dienas
licence makšķerēšanai ziemas-pavasara sezonā zonā „A” no 1.janvāra. līdz
15.jūnijam. – Ls 5,00 (80 gab.); ziemas-pavasara sezonas licence makšķerēšanai
zonā „A” no 1.janvara līdz 15. jūnijam – Ls 40,00 (25 gab.); vienas dienas
licence makšķerēšanai ziemas-pavasara sezonā zonā „B” no 1.janvāra līdz 15.
jūnijam – Ls 3,00 (620.gab.); ziemas-pavasara sezonas licence makšķerēšanai
zonā „B” no 1.janvāra līdz 15. jūnijam – Ls 20,00 (100 gab.); ziemas-pavasara
sezonas nedēļas nogales licence makšķerēšanai zonā „B” sestdienās un
svētdienās no1.janvāra līdz 15. jūnijam – Ls 5,00 (250 gab.); vienas dienas
licence makšķerēšanai vasaras-rudens sezonā zonā „A” no 16.jūnija līdz 31.
decembrim – Ls 3,00 (90 gab.); vasaras-rudens sezonas licence makšķerēšanai
zonā „A” no 16.jūnija līdz 31. decembra. – Ls 20,00 (35 gab.); vienas dienas
licence makšķerēšanai vasaras-rudens sezonā zonā „B” no 16.jūnija līdz 31.
decembrim– Ls 1,00 (200 gab.); vasaras-rudens sezonas licence makšķerēšanai
zonā „B” no 16.jūnija līdz 31. decembrim– Ls 10,00 (150 gab.); vienas dienas
licence iegādei makšķerēšanas vietā zonās „A” un „B” licencē norādītajā
datumā ziemas-pavasara vai vasaras-rudens sezonā no 1. janvāra līdz 31.
decembrim – Ls 10,00 (50 gab.);
 gada bezmaksas licence makšķerēšanai zonā „B” no 1. janvāra līdz 31.
decembrim – ir tiesīgas saņemt personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem, bērni
un pusaudži līdz 16 gadu vecumam, kā arī 1. un 2.grupas invalīdi, uzrādot
attiecīgos dokumentus šī Nolikuma 7.6.punktā norādītajās licenču tirdzniecības
vietās. Gada bezmaksas licences Kuldīgas novada domē var saņemt arī
maznodrošinātie iedzīvotāji, saskaņā ar attiecīgo pašvaldību un SIA „Kurzemes
cope” valdes savstarpēji saskaņotu lēmumu, kuru pieņem, pamatojoties uz šādu
iedzīvotāju iesniegtajiem pieteikumiem.
 Makšķerēšana ar gada bezmaksas licencēm atļauta tikai licencētās
makšķerēšanas zonā „B” un tā neattiecas uz taimiņa (laša) makšķerēšanu zonā
„B”, kurai ir jāiegādājas Taimiņa (laša) makšķerēšanas vienas dienas licence
ziemas-pavasara sezonā.
 Licencētai makšķerēšanai zonā “A” nav paredzētas atlaides un bezmaksas
licences.
SIA „Rietumu nafta” DUS, Graudu iela 8a, Kuldīga, tālr. 63322168, no 00-24,00
visās nedēļas dienās; SIA „Pelikāns” , Liepājas ielā 5, Kuldīgā, tālr. 63323494, no
9.00-17.00 darba dienās, no 9.00- 15.00 sestdienās, svētdienās - slēgts; SIA „I/k
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Nolikuma darbības
beigu termiņš
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Ūdenstilpe
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Makšķerēšanas
noteikumiem

Pārējie
makšķerēšanas
nosacījumi
Licenču cena (Ls)
(skaits)

cope” makšķernieku veikalā „Makšķerēšana priekam”, Mucenieku iela 43,
Kuldīga, tālr. 29556061, no 9.00-18.00 darba dienās, no 9.00-15.00 sestdienās,
svētdienās - slēgts; SIA „Pīlādzītis”, Stendes iela 8, Kuldīga, tālr. 29283859 , no
9.00-17.00 darba dienās, no 9.00- 15.00 sestdienās, svētdienās - slēgts.
2013.gada decembris ( Kuldīgas novada domes 29.03.2011. lēmums Nr.4 „Par
Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2011/11 „Nolikums par
licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā
2011.- 2013.gadam” apstiprināšanu).

Viesītes ezers
Biedrība „Vārava’’, „Buculāni” Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV - 5237,
mob. tālr. 29458840).
 no 1.maija līdz 31.maijam atļauts makšķerēt no airu laivas bez iekšdedzes
dzinēja vai laivas, kas aprīkota ar elektromotoru, iegādājoties īpašu maija
mēneša vai maija mēneša vienas dienas licenci makšķerēšanai no laivas;
 sākot no 20.jūnija papildus minētajiem laivu veidiem atļauts makšķerēt arī no
laivas ar iekšdedzes dzinēju līdz 5 zirgspēkiem.
Nav




Gada licence makšķerēšanai Viesītes ezerā no krasta, no ledus un no laivas,
izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī - Ls 50 ( 100gab.); Maija
mēneša licence makšķerēšanai no laivas Viesītes ezerā - Ls 15 (50gab.) Maija
mēneša vienas diennakts licence makšķerēšanai no laivas Viesītes ezerā - Ls 5
(150gab.), Nedēļas licence makšķerēšanai Viesītes ezerā no krasta, no ledus
un no laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī - Ls 10 (300gab.)
Vienas diennakts licence makšķerēšanai Viesītes ezerā no krasta, no ledus un
no laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī - Ls 3 (1000gab.).
Gada bezmaksas licence, izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī;
Vienas diennakts bezmaksas licence, izņemot makšķerēšanu no laivas maija
mēnesī.
Maija mēneša licence makšķerēšanai no laivas un maija mēneša vienas
diennakts licence dod tiesības makšķerēt arī no krasta.



Licenču iegādes
vietas

Gada bezmaksas licenci ir tiesīgi saņemt: Viesītes ezera piekrastes zemes
īpašnieki, kuriem ir deklarēta dzīvesvieta Viesītes novada pašvaldībā;
makšķernieki, kuri snieguši ievērojamu ieguldījumu zivju resursu aizsardzībā,
ezera vides sakopšanā – saskaņā ar Viesītes novada pašvaldības un biedrības
„Vārava’’ savstarpēji saskaņotu lēmumu.
 Gada vai vienas dienas bezmaksas licenci var saņemt arī bērni un pusaudži
vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem; visu
grupu invalīdi; politiski represētās personas.
Pie biedrības „Vārava’’ valdes priekšsēdētāja Vadima Basova, ‘’Buculāni’’,
Viesītes pagasts, Viesītes novads, t. 29458840; Atpūtas bāzē ‘’Pērlīte’’ Viesītes
pilsētas lauku teritorijā „Pērlīte’’, mob.tālr. 29452358 vai 65200303; Pie biedrības
„Vārava” valdes locekļa Jāņa Tāļa, atpūtas vietā ‘’Pie ezera’’, mob. tālr.
26308120; Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads,
t.65245179. Degvielas uzpildes stacijā „Astarte – nafta”, Viesītē, Raiņa ielā 60a.
Gada licences pārdod un Gada bezmaksas licences un Vienas diennakts
bezmaksas licences, atbilstoši Nolikumā paredzētajai kārtībai izsniedz tikai pie
biedrības „Vārava’’ valdes priekšsēdētāja Vadima Basova, „Buculāni’’, Viesītes
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pagasts, Viesītes novads, t. 29458840.
Saskaņā ar 2011.gada 6.jūlija Viesītes novada domes saistošiem noteikumiem
Nr.9 „Par licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā” (protokols Nr.11)

Viešūra ezers
SIA „LB AGRO”, „Kalna Dzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads, LV-4855,
tālrunis 26339869
Makšķerēšana ir atļauta visā ezera platībā no ledus, no licencētās makšķerēšanas
organizētājam piederošām airu laivām, kā arī atsevišķās vietās, kurās atļauts
makšķerēt no krasta vai iebrienot ūdenī.
 ledus periodā licencētā makšķerēšana ir atļauta no ezera aizsalšanas līdz
31.martam no 7.00 līdz 17.00;
 pavasara – rudens periodā licencētā makšķerēšana ir atļauta no 1.maija līdz
ezera aizsalšanai no 6.00 līdz 22.00;
 atļauts izmantojot divas jebkura tipa makšķeres (tai skaitā vienu spiningu,
pavasara – rudens periodā);
 vienas dienas laikā katram makšķerniekam lomā atļauts paturēt divas karpas un
jebkuras citas sugas zivis bez skaita ierobežojuma (izņemot samus), taču ar
noteikumu, ka kopējais vienas dienas loms nepārsniedz 5 kg ;
 aizliegts iegūt un paturēt samus;
 aizliegta vēžošana un zemūdens medības;
 makšķernieks var iegādāties makšķerēšanai vienlaikus 2 dienas licences, un
šādā gadījumā viņa kopējais vienas dienas loms nedrīkst pārsniegt 10 kg,
ievērojot, ka karpas atļauts paturēt ne vairāk kā 4 zivis;
 bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 14 gadiem bez pieaugušo klātbūtnes
aizliegts makšķerēt no laivas.
Makšķerniekiem jāievēro ar vides aizsardzību saistītas prasības, saskaņā ar
Ministra kabineta noteikumiem Nr. 264 par „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem” :
 makšķernieki savu autotransportu novieto tikai tam īpaši paredzētās
vietās; aizliegts ar automašīnu iebraukt ezera tauvas joslā;
 uguni atļauts kurt tikai tam īpaši paredzētās vietās; uz ezera salas aizliegts
kurt uguni un celt teltis;
 aizliegts bojāt kokus un krūmus, zaļo zonu, piesārņot ezeru un piekrastes
teritoriju;
 aizliegts krastā, uz ledus vai ūdenī mest jebkādus atkritumus;
 makšķernieki ievēro un izpilda arī citos normatīvajos aktos un pašvaldību
saistošajos noteikumos noteiktās prasības.
 Vienas dienas licence pavasara-rudens periodā – Ls 10,00; vienas dienas licence
ledus periodā – Ls 3,00; vienā dienā tiek izsniegtas ne vairāk kā 50 pilnas
maksas licences;
 samazinātas maksas vienas dienas licence pavasara-rudens periodā – Ls 5,00 un
samazinātas maksas vienas dienas licence ledus periodā – Ls 1,50 un šīs
licences tiek realizētas bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem,
personām, kuras vecākas par 65 gadiem un invalīdiem. Vienā dienā tiek
izsniegtas ne vairāk kā 5 šāda veida samazinātas maksas licences.
 samazinātas maksas vienas dienas licence tiek realizētas arī Viešura ezera
piekrastes zemju īpašniekiem, kuriem pastāvīgā dzīvesvieta nav Vestienas
pagastā. Vienā dienā tiek izsniegtas ne vairāk kā 10 šāda veida samazinātas
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64.
Ūdenstilpe
Organizētājs
Atkāpes no

maksas licences;
 vienas dienas bezmaksas licence tiek piešķirtas politiski represētām personām
saskaņā ar pašvaldības apstiprinātu sarakstu. Vienā dienā tiek izsniegtas ne
vairāk kā 5 šāda veida bezmaksas licences;
 vienas dienas bezmaksas licences ir paredzētas arī Viešūra ezera krasta zemju
īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuriem pastāvīgā dzīvesvieta ir
Vestienas pagastā. Vienā dienā tiek izsniegtas ne vairāk kā 10 šāda veida
bezmaksas licences.
Vestienas pagasta „Stirnās” laivu bāzē , tālr. 26339869, 28656198.
2015.gada decembris. Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūra ezerā (Kaķīšu ezerā)”.
APSTIPRINĀTI ar Madonas novada pašvaldības domes 2012.gada 31.oktobra
lēmumu (prot.Nr. 23; 51.p.)

Zaņas dzirnavu ūdenskrātuve
Biedrība „Zaņas makšķernieku klubs”, „Sūbri”, Zaņas pagasts, Saldus novads,
LV-3897, tālr.29468783.
 Licencēta makšķerēšana atļauta tikai gaišajā diennakts laikā.
 Viena makšķernieka dienas lomā atļauts paturēt karpas, kuru garums nav
mazāks kā 40 cm.
 Atļauts iegādāties divas licences un izmantot divas reizes lielāku
makšķerēšanas rīku skaitu, kā arī paturēt divas reizes lielāku limitēto zivju
skaitu.
 Licencēta makšķerēšana atļauta tikai no biedrības „Zaņas makšķernieku klubs”
laivām tās piesakot iepriekš.
 Zaņas dzirnavu ūdenskrātuves tuvumā aizliegts trokšņot, izmest atkritumus un
novietot transporta līdzekļus ārpus tai speciāli ierīkotām un apzīmētām vietām.
 makšķerniekiem makšķerējot atļauts izmantot tauvas joslu, kuras platums 4 m;
 saskaņā ar Zaņas pagasta padomes 2003.gada 12.decembrī izdotajiem
saistošajiem noteikumiem, ūdenskrātuvē nedrīkst lietot laivas ar mehāniskajiem
dzinējiem.
 Dienas licence – Ls 2,00 (1500 gab.); dienas licence spiningošanai un
makšķerēšanai no laivas Ls 3,00 (700 gab.);
 gada bezmaksas licences pēc Zaņas pagasta apstiprināta saraksta ir tiesīgi
saņemt invalīdi, politiski represētās personas, kā arī personas, kuras ir vecākas
par 65 gadiem, bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam, Zaņas dzirnavu
ūdenskrātuves krasta zemju īpašnieki, personas, kuras noslēgušas līgumu ar
Zaņas pagasta padomi par Zaņas dzirnavu ūdenskrātuves krastu labiekārtošanu
un Zaņas makšķernieku kluba biedri.
Biedrība „Zaņas makšķernieku klubs”, Zaņas pagasts „Līgotņi”, mob. tālr.
22497127, katru dienu no plkst.07.00 līdz plkst. 22.00.
2013.gada 27.maijs (apstiprināti Saldus novada domes sēdē 2010.gada 22.aprīlī)

Zebrus ezers
VAS „Latvijas valsts meži”, Kristapa iela 30, Rīga LV-1046, tālr. 26555501,
LVM „Rekreācija un medības”, tālr. 67805435.
 makšķerēt no laivas atļauts sākot no 1.maija;
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 jebkāda makšķerēšana Zebrus ezerā ir aizliegta aprīļa mēnesī.
 ziemas sezonā, makšķerējot no ledus ar ēsmas zivtiņu, atļauts izmantot tikai ar
karodziņu vai pludiņu aprīkotus makšķerēšanas rīkus.
 putnu aizsardzības nolūkā laikā no ledus izkušanas līdz 30.jūnijam aizliegta cilvēku
un laivu atrašanās Zebrus ezera rietumu un dienvidu krastā un ezerā 100 m attālumā
no virsūdens augāja malas;
 ezera tuvumā aizliegts trokšņot, kurināt ugunskurus, izmest atkritumus un
novietot transporta līdzekļus ārpus tam speciāli ierīkotām un nozīmētām vietām.
 Gada licence – Ls 9,00 (100 gab.); vienreizējā (vasaras sezonas) dienas licence
– Ls 0,50 (4000 gab); vienreizējā (ziemas sezonas) dienas licence – Ls 2,00
(2000 gab.); gada bezmaksas licence (50 gab.).
 gada bezmaksas licences pēc Bikstu pagasta apstiprināta saraksta ir tiesīgi
saņemt Zebrus ezera piekrastes zemes īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, Bikstu
pagasta maznodrošinātie iedzīvotāji, bērni līdz 16 gadu vecumam, pensionāri,
invalīdi un politiski represētās personas, kā arī vides aizsardzības sabiedriskie
inspektori, kas ir makšķernieku biedrību biedri un piedalās zivju resursu
aizsardzības pasākumos.
Zebrus ezera laivu bāzē, tālr. 29252368, katru dienu no 8.00 līdz 19.00.
2015.gada 26.aprīlis ( Dobeles novada pašvaldības 26.04.2012. Saistošie
noteikumi Nr.5/2012 ).
Zvirgzdu ezers
SIA „Zvirgzdu ezers”, „Oši”, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads, LV-3312,
tālr. 63351321
 no 1.maija līdz 31. maijam atļauts makšķerēt tikai no licencētās
makšķerēšanas organizētāja izīrētām laivām;
 vēžošanas un zemūdens medību rīku izmantošana nav atļauta.
nav
Atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence, izņemot makšķerēšanu no laivas
periodā no 1. maija līdz 31. maijam - Ls 2.00; Vienas dienas licence
makšķerēšanai no laivas no 1. maija līdz 31. maijam - Ls 4.00; Ledus sezonas
vienas dienas licence - Ls 1.00; Atklātā ūdens sezonas licence 2 mēnešiem - Ls
8.00; Gada bezmaksas licence - paredzēta Zvirgzdu ezera piekrastes zemju
īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem saskaņā ar pašvaldības apstiprinātu
sarakstu; Vienas dienas bezmaksas licence, izņemot makšķerēšanu no laivas
periodā no1. maija līdz 31. maijam paredzēta - bērniem un pusaudžiem līdz 16.
gadu vecumam; personām, kas vecākas par 65 gadiem; invalīdiem; politiski
represētām personām.
Alsungas novada „Ezermaļos”, tālr. 63351321 un „Ķīšos” tel. Nr. 63353427,
katru dienu no 800-2000.
Saskaņā ar Kuldīgas novada domes saistošiem noteikumiem.

Nolikuma darbības
beigu termiņš
* - Sarakstā iekļauta informācija no Zemkopības ministrijā saskaņotajiem licencētās makšķerēšanas
nolikumiem. Valsts institūcijās saskaņotie licencētās makšķerēšanas nolikumi stājas spēkā pēc
apstiprināšanas ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
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kārtībā. Līdz ar to, lūdzam ņemt vērā, ka atsevišķi nolikumu nosacījumi var arī atšķirties no šeit
norādītajiem sakarā ar pašvaldību saistošo noteikumu pieņemšanas procedūru un iespējamiem
nolikumu grozījumiem.
Pašvaldība saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicē attiecīgās pašvaldības mājas
lapā. Novada domes saistošie noteikumi ir pieejami arī novada domē un pagasta vai pilsētas pārvaldēs.
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