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4. Par saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par licencēto amatierzveju – makšķerēšanu Lielupē 2010. –
2012.gados”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, “Zvejniecības
likuma” 10.panta trešo daļu, 2003.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.574
„Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība” 13.punktu,
1. noteikt licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtību no 2010.gada līdz 2012.gadam
saskaņā ar nolikumu “Licencētai makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas,
Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novados 2010.-2012.gadam”, kas ir 2010.gada 4.februārī
saskaņots Valsts zinātniskajā institūtā „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskajā institūtā”, Vides ministrijas Dabas aizsardzības departamentā, Valsts vides
dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldē, 2010.gada 3.februārī saskaņots Zemkopības ministrijā,
2. apstiprināt Rundāles novada domes saistošos noteikumus Nr.5 „Nolikums licencētai
makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles
novados 2010.-2012.gadam”.
Pielikumā: Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr.5 „Nolikums licencētai
makšķerēšanai Lielupē, Mūsā un Mēmelē Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un
Rundāles novados 2010.-2012.gadam” uz 13 lp.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs

(paraksts)
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NOLIKUMS
LICENCĒTAI MAKŠĶERĒŠANAI LIELUPĒ, MŪSĀ UN MĒMELĒ
BAUSKAS, JELGAVAS, OZOLNIEKU UN RUNDĀLES NOVADOS
2010. - 2012. GADAM
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI.
1.1. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos, kas
atrodas Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novadu administratīvajās teritorijās.
1.2. Lielupe, Mūsa un Mēmele saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu un pirmo pielikumu ir
publiskas upes, kurās zvejas tiesības pieder valstij.
1.3. Pamatojoties uz LR “Zvejniecības likuma” 10.panta 2.daļu un MK 14.10.2003. noteikumiem
Nr.574. “Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība” licencēto makšķerēšanu Lielupē,
Mūsā un Mēmelē organizē vietās, kur saskaņā ar MK 10.01.2006. noteikumu Nr.31.
“Makšķerēšanas noteikumi” 30.2. apakšpunktu ir makšķerēšanas liegums pavasara nārsta
periodā.
1.4. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta ar nolūku uzlabot zivju krājumu aizsardzību un
racionālu izmantošanu, kā arī līdzekļu iegūšanai zivju krājumu papildināšanai un
makšķerēšanas kā aktīva un veselīga dzīvesveida attīstībai.
1.5.Nolikums izstrādāts ievērojot Valsts aģentūras “Latvijas zivju resursu aģentūra” (LZRA)
ieteiktos zivju nozvejas limitus un Vides ministrijas Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo
ūdeņu pārvaldes ( turpmāk – Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes) Jelgavas kontroles sektora
priekšlikumus.
1.6. Licencēto makšķerēšanu ar Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novadu pašvaldību
pilnvarojumiem organizē Bauskas mednieku makšķernieku biedrība (turpmāk tekstā
BMMB), adrese: Bauskā, Uzvaras ielā - 24, tālrunis 29189821, Ceraukstes, Codes, Gailīšu,
Īslīces, Jaunsvirlaukas, Mežotnes, Rundāles, Sidrabenes un Viesturu pagastu administratīvajās
teritorijās, kuros atrodas attiecīgo upju posmi, - kopā 4 novadu 10 pagastos.
2.LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOTEIKUMI.
2.1.

Licencētā makšķerēšana ir noteikta :
- Lielupē no abiem krastiem posmā no Staļģenes (Emburgas) tilta augšup pret straumi
līdz Mūsas un Mēmeles satekai,
- 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”.

2.2.

Licencētas makšķerēšanas sezona ik gadus ir no 1.aprīļa līdz 16.maijam.

2.3. Licencēta makšķerēšana notiek saskaņā ar MK 10.01.2006. noteikumiem Nr.31
“Makšķerēšanas noteikumi” ar sekojošām atkāpēm:

2.3.1.
makšķerēšana licencētās makšķerēšanas sezonas laikā no 1.aprīļa līdz 14.aprīlim
atļauta no krasta vai ar iebrišanu ūdenī, bet no 15.aprīļa līdz 16.maijam tikai no krasta, bez
iebrišanas ūdenī;
2.3.2. makšķerēt atļauts tikai gaišā diennakts laikā trešdienās, piektdienās, sestdienās, svētdienās
un svētku dienās;
2.3.3. makšķerēšanas rīki - viena pludiņmakšķere vai viena gruntsmakšķere;
2.3.4.
izmantojot vienu licenci dienā, atļauts iegūt un paturēt 8 vimbas.
2.3.5. dienā viens makšķernieks drīkst izmantot tikai vienu vienreizējo / dienas / licenci, bet
izmantojot sezonas licenci iegūt un paturēt šī nolikuma 2.3.4.apakšpunktā norādīto vienas
dienas vimbu loma limitu katrā makšķerēšanai atļautajā dienā.
2.3.6. 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.
2.4. makšķerniekam, kurš nodarbojās ar licencēto makšķerēšanu ir jābūt klāt licencei, kā arī
attiecīgajā laika periodā derīgai makšķerēšanas kartei, ja tai ir jābūt saskaņā ar makšķerēšanas
noteikumiem.
3. VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS,
KURAS JĀIEVĒRO MAKŠĶERNIEKAM.
3.1. Makšķernieka pienākumi :
3.1.1. makšķerēšanas vietā uzrādīt kontrolei makšķerēšanas dokumentus (licenci, makšķerēšanas
karti, personu apliecinošu dokumentu), makšķerēšanas rīkus un lomu;
3.1.2. noķerot zivis, kurām to garums neatbilst makšķerēšanas noteikumos noteiktiem izmēriem
(vimbām – 30 cm), tās saudzīgi jānoņem no āķa un nekavējoši jāatlaiž upē;
3.1.3. saudzīgi izturēties pret dabu, nepieļaut ūdenstilpes un piekrastes
joslu piesārņošanu un piegružošanu;
3.1.4. respektēt zemes īpašnieku likumīgās prasības, to īpašumā esošajās teritorijās;
3.1.5. aizpildīt un parakstīt licences otrā pusē norādīto lomu uzskaites formu, vajadzības
gadījumā pārnesot informāciju uz atsevišķas lapas;
3.1.6. atgriezt licences ar aizpildīto lomu uzskaiti pēc licencē norādītās adreses vai nodot
licences iegādes vietā līdz attiecīgā gada 15.jūnijam.
3.2. par šajā nolikumā norādīto prasību neievērošanu makšķernieks zaudē iespēju tekošajā un
nākošajā sezonā iegādāties licenci, kā arī atgūt saskaņā ar šī nolikuma 4.4.apakšpunktu
iemaksāto drošības naudu.
4. MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU VEIDI, SKAITS, MAKSA UN DROŠĪBAS NAUDA
PAR LICENCĒM .
Licences veids
Cena /Ls/
Skaits /gab./
…………………………………………………………………………………………
Sezonas licence
25.00
150
Vienreizējā /dienas/ licence
4.00
750
Sezonas licence ar atlaidi
15.00
150
Vienreizējā /dienas/ licence
ar atlaidi
3.00
150
Sezonas bezmaksas licence
15

4.2. Sezonas licence derīga visam licencētas makšķerēšanas periodam saskaņā ar šī nolikuma
2.2. apakšpunktu, bet vienreizējā (dienas) licence derīga vienu licencē ierakstīto dienu.
4.3. Lai izpildītu MK 14.10.2003. noteikumu Nr.574 “Licencētas amatierzvejas –
makšķerēšanas kārtība” 8.8.punkta prasības par lomu uzskaiti un datu sniegšanu valsts
zinātniskajam institūtam ”Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais
institūts” zivju resursu stāvokļa novērtēšanai, licence tiek izsniegta iekasējot drošības naudu,
kas noteikta atkarībā no licences veida Ls 5.00 sezonas licencēm un Ls 2.00 vienas dienas
licencēm.
4.4. Ieturētā drošības nauda tiek pilnā apjomā atmaksāta tikai pēc licences atgriešanas ar
uzskaitītajiem lomiem licencē norādītajā adresē vai citā tās iegādes vietā līdz attiecīgā gada
15.jūnijam.
4.5. Neatgriezto licenču ieturētā drošības nauda tiek izmantota tikai zivju resursu
pavairošanas pasākumu finansēšanai, ko veic BMMB.
4.6. Sakarā ar to, ka licenču skaits ir ierobežots, licencētās makšķerēšanas organizētājs BMMB negarantē ar tām nodrošināt visu pieprasījumu.
5. KĀRTĪBA, KĀDĀ SAMAZINĀMA MAKSA PAR MAKŠĶERĒŠANAS
LICENCĒM.
5.1. Licences ar atlaidi ir tiesības iegādāties :
5.1.1. personas līdz 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem;
5.1.2. invalīdi un politiski represētas personas;
5.1.3. BMMB biedri;
5.1.4. licencētai makšķerēšanai pieguļošo upju krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi,
uzrādot pašvaldības izziņu;
5.1.5. vietējo pašvaldību, kuru teritorijās notiek licencētā makšķerēšana, maznodrošinātie
iedzīvotāji, uzrādot trūcīgās personas izziņu.
5.2. Iegādātās licences ar atlaidi nodot (pārdot) citam makšķerniekam aizliegts. Licences ar
atlaidi īpašniekam jābūt līdzi dokumentam, kas apstiprina atlaides pamatojumu, attiecīgi
personu apliecinošs dokuments un izziņa.
5.3. Bezmaksas licences tiek izsniegtas makšķernieku biedrību biedriem, kas piedalās licencētās
makšķerēšanas organizētāja rīkotos zivju resursu un dabas aizsardzības pasākumos,
pamatojoties uz BMMB domes lēmumu.
6. MAKŠĶERĒŠANAS LICENCES SATURS UN NOFORMĒJUMS.
6.1. Visām licencēm jābūt uz specifiska papīra tipogrāfijā iespiestām un numurētām pēc to
veidiem un cenām.
6.2. Makšķerēšanas licencē jābūt šādiem rekvizītiem :
6.2.1. licences veids;
6.2.2. kārtas Nr;
6.2.3. licences cena;
6.2.4. derīguma termiņš;
6.2.5. makšķerēšanas vieta;
6.2.6. ziņas par makšķerēšanas organizētāju;
6.2.7. licences izsniedzēja paraksts un izsniegšanas datums;
6.2.8. makšķernieka vārds, uzvārds;
6.2.9. makšķernieka paraksts par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem;

6.2.10. ieturētās drošības naudas kvīts.
6.3. Vienreizējās /dienas/ licences izmantošanas datumu iespiež ar zīmogu (iedrukā) licences
izdevējs. Licences ar labojumiem vai bez datuma nav derīgas.
6.4.
Neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumiem izņemto licenču vērtība makšķerniekam
netiek atmaksāta.
6.5.
Pārdotās licences tiek uzskaitītas speciālā reģistrācijas žurnālā.
7. MAKŠĶERNIEKA LOMU UZSKAITES KĀRTĪBA.
7.1.
7.2.

7.3.

Makšķernieks katras dienas iegūto lomu ieraksta licences tabulā.
Pēc licencētas makšķerēšanas sezonas beigām līdz attiecīgā gada 15.jūnijam
makšķerniekam licence obligāti jānodod pēc licencē norādītās adreses - Bauskā, Uzvaras
ielā - 24, BMMB vai citā licences realizācijas vietā.
Izmantotās un atpakaļ atdotās licences licencētās makšķerēšanas organizators nodod
valsts zinātniskajam institūtam ”Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts”.

8. MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA.
8.1. Licenču realizācijas vietas un darba laiki.
8.1.1 Bauskā -BMMB, Uzvaras ielā - 24, mob. tel. 29189821
Darba laiks - katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 15.00.
Sākoties licencētas makšķerēšanas sezonai trešdienās, piektdienās, sestdienās, svētdienās un
svētku dienās no pulkst. 5.00 līdz 10.00.
8.1.2. SIA SPARS, veikals SAMS, Rīgā, Zvaigžņu ielā 31, mob.tel. 9225060
Darba laiks - katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 16.00
8.1.3. Bauskā makšķernieku veikalos „Līga” Uzvaras ielā 7, Stacijas ielā 3.
Darba laiks katru dienu no pulkst. 9.00 līdz 17.00, izņemot svētdienu.
9. IEGŪTO LĪDZEKĻU SADALE UN IZLIETOJUMS.
9.1 No licenču realizācijas iegūtā nauda tiek sadalīta sekojoši:
9.1.1 40 % ieskaitīt Valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai;
9.1.2. 60% licencētās makšķerēšanas organizatoram, BMMB.
9.2. Licencētās makšķerēšanas organizators - BMMB:
9.2.1. 80% no savā rīcībā iegūtās naudas izlieto licencētās makšķerēšanas organizēšanas
nodrošināšanai, vides aizsardzības un zivju resursu pavairošanas pasākumiem.
9.2.2. 15% Zivju aizsardzības un kontroles darba nodrošināšanai.
9.2.3. 5% licenču tirgotājam.
9.2.4. Zivju resursu pavairošanas pasākumi tiek saskaņoti ar valsts zinātnisko institūtu ”Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts”.
9.3. Makšķerēšanas organizators sagatavo un līdz tekošā gada 10.jūlijam iesniedz Zemkopības
ministrijai atskaiti par licenču realizāciju un iegūto līdzekļu izlietojumu.

9.4. Sakarā ar šī nolikuma 3.1.6. un 3.2.apakšpunktiem, kā arī 4.3. un 4.4.apakšpunktiem ieturētā
drošības nauda, kas netiek atmaksāta, izmantojama tikai zivju resursu pavairošanas pasākumu
finansēšanai, ko veic BMMB.
10. LICENCĒTAS MAKŠĶERĒŠANAS ORGANIZATORA PIENĀKUMI
UN SNIEGTIE PAKALPOJUMI.
10.1. Licencētās makšķerēšanas organizatora pienākumi:
10.1.1.
Izgatavot, reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši
likumdošanā un Nolikumā noteiktajām prasībām;
10.1.2.
piedalīties makšķerēšanas noteikumu un licencētas makšķerēšanas nolikuma
ievērošanas kontrolē;
10.1.3.
nodrošināt līdzekļu sadali atbilstoši šī Nolikuma 9.1. un 9.2. punktiem, un to
izlietojumu saskaņā ar Nolikumā paredzētajiem mērķiem;
10.1.4.
iesniegt finansu pārskatu Zemkopības ministrijā par realizēto licenču skaitu,
ieņemtajiem līdzekļiem un to izlietojumu saskaņā ar 2003.gada 14. oktobra MK
noteikumos Nr.574 paredzēto atskaites formu līdz tekošā gada10.jūlijam;
10.1.5.
sniegt informāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Bauskas un Jelgavas novadu
laikrakstos par licencētas makšķerēšanas ieviešanu un nolikumā paredzētajiem
makšķerēšanas noteikumiem;
10.1.6.
ūdenstilpju piekrastē izvietot atbilstošas norādes zīmes par licencētās
makšķerēšanas vietām;
10.1.7.
reizi gadā iesniegt Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldē informāciju par veiktajiem
pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās
makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;
10.1.8.
par licencēto makšķerēšanu atbildīgā persona ir BMMB izpilddirektors.
11. PASĀKUMI ZIVJU RESURSU SAGLABĀŠANAI, PAPILDINĀŠANAI
UN AIZSARDZĪBAI
11.1. BMMB organizē un veic vimbu nārsta vietu atjaunošanu Mēmelē, Mūsā un Lielupē,
papildina vērtīgo zivju resursus, izmantojot līdzekļus, kas iegūti no licenču realizācijas un
drošības naudas, kā arī piesaista papildus finansējumu šiem mērķiem;
11.2. BMMB regulāri ielaiž Lielupes baseina upēs saimnieciski vērtīgo zivju mazuļus apjomos,
kas saskaņoti ar valsts zinātnisko institūtu ”Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts”.
11.3. BMMB piesaista licencētās makšķerēšanas Nolikuma prasību ievērošanas kontrolei Valsts
vides dienesta un pašvaldības pilnvarotas personas, saskaņojot to ar Jūras un iekšējo ūdeņu
pārvaldes Jelgavas kontroles sektoru.
12. MAKŠĶERĒŠANAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBU
IEVĒROŠANAS KONTROLE
Kontroli par licencētas makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes Jelgavas kontroles sektors. Licencētās
makšķerēšanas nolikuma prasību ievērošanas kontroli veic Vides ministrijas Valsts vides
dienesta un pašvaldības pilnvarotas personas, kā arī licencētās makšķerēšanas organizatori,
zemessardze, policija un pašvaldību policija savas kompetences ietvaros.

13. NOLIKUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN DARBĪBAS LAIKS.
13.1. Saskaņotais nolikums stājas spēkā pēc informācijas par pašvaldības saistošiem
noteikumiem par licencēto makšķerēšanu publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un
darbojās šī Nolikuma 2.2. punktā norādītajā sezonā. Nolikuma darbības laiks ir trīs gadi.

14. NOLIKUMA PIELIKUMI.
14.1. Makšķerēšanas licenču paraugi 5 veidu licencēm saskaņā ar šī nolikuma 6.2.
apakšpunktu.
14.2. Licencētās makšķerēšanas vietu shēma.
14.3. Bauskas, Jelgavas, Ozolnieku un Rundāles novadu pilnvarojuma līguma par licencētās
makšķerēšanas organizēšanu kopijas - 4 gab.

