Latvijas Republika
MĒRSRAGA NOVADA PAŠVALDĪBA
Lielā iela 35, Mērsrags, Mērsraga novads, LV 3284
Tālrunis: +371 63235602; fakss: +371 63237701; e - pasts: mersrags@mersrags.lv
APSTIPRINĀTS
ar Mērsraga novada Domes16.01.2014.
sēdes lēmumu Nr.4

Nolikums par
licencēto makšķerēšana Mērsraga kanālā
2014.-2016.gadā
1. Vispārīgie jautājumi
1.1.Engures ezera Mērsraga kanāls, kas atrodas Mērsraga novada teritorijā, saskaņā ar
Civillikuma 1102.panta 1.pielikumu ir publiski ūdeņi, kuros zvejas tiesības pieder valstij.
1.2.Licencētā makšķerēšana Mērsraga kanālā tiek ieviesta atbilstoši Ministru Kabineta
2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.574 “Licencētās amatierzvejas-makšķerēšanas kārtība”.
1.3.Licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā organizē Mērsraga novada pašvaldība
(Mērsrags, LV-3284, Lielā iela 35, tālr.63235602, fakss 63237701), saskaņā ar Mērsraga pagasta
padomes 1999.gada 9.februāra lēmumu Nr.7. „Par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā”.
1.4. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta, lai būtu iespējams legāli makšķerēt
Mērsraga kanālā, kā arī iegūtu papildus līdzekļus Mērsraga kanāla piekrastes vides sakopšanai,
zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai.
2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi.
2.1. Licencētā makšķerēšana vieta ir Mērsraga kanāla posms no šosejas tilta Mērsragā līdz
kanāla iztekai no Engures ezera.
2.2. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā ir tiesības jebkurai fiziskai
personai, kura ievēro spēkā esošos Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumus
Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” un šī Nolikuma prasības, un kura iegādājusies
makšķerēšanas karti un attiecīgu makšķerēšanas licenci, izņemot personas, kurām saskaņā ar
minētiem MK noteikumiem ir tiesības makšķerēt bez makšķerēšanas kartes un kuras var saņemt
gada bezmaksas licenci, ievērojot šī Nolikuma 4.1. un 4.2. punktos minētos nosacījumus.
2.3. Licencētā makšķerēšana Mērsraga kanālā notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1498 „Makšķerēšanas noteikumi” ar šādām atkāpēm:
2.3.1. makšķerēšana atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms
saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;
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2.3.2.laika periodā no 20.marta līdz 31.maijam makšķerēšana aizliegta zivju saudzējamās
dienās – pirmdienās un otrdienās (izņemot svētku dienas, kurās makšķerēšana ir atļauta);
2.3.3. laika periodā no 1. jūnija līdz 19.martam makšķerēšana aizliegta zivju saudzējamās
dienās – pirmdienās (izņemot svētku dienas, kurās makšķerēšana ir atļauta);
2.3.3. licencētā makšķerēšana atļauta no krasta, no laivas vai ledus izmantojot 10 m
tauvas joslu;
2.3.4. makšķerēšanā atļauts izmatot tikai vienu pludiņmakšķeri, gruntsmakšķeri, spiningu
vai vienu ziemas makšķeri.

3.Licenču veidi, skaits un cenas
3.1.Vienas dienas licences - kopējais skaits –2000 gab., cena 5 euro.
3.2. Gada licences – kopējais skaits – 50 gab. , cena 50 euro.
3.3. Gada bezmaksas licenču kopējais skaits – 150 gab.
3.4. Licenču (izņemot bezmaksas) cenā ir iekļauts PVN (21%).
4.Licenču cenu atlaides
4.1. Personām vecumā līdz 16 gadiem un personām, vecākām par 65 gadiem, kā arī 1 un 2
grupas invalīdiem atļauts veikt licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā bez makšķerēšanas
licences iegādes. Minētajām personām makšķerēšanas laikā jābūt klāt attiecīgam personu
apliecinošam dokumentam vai invaliditātes apliecībai.
4.2.Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Mērsraga kanālā ir tiesīgi saņemt un
izmantot Mērsraga novadā deklarētie iedzīvotāji.
4.3.Gada bezmaksas licences tiek izsniegtas 4.2. punktā minētajām personām, saskaņā ar
Mērsraga novada domes lēmumu un sastādot attiecīgu personu sarakstu, kurā norādīts bezmaksas
licences izsniegšanas pamatojums.
4.4. Pēc šī Nolikuma 3.3. punktā minētā gada bezmaksas licenču skaita kopējā limita
izmantošanas, papildus bezmaksas licences netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā
jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga vienas dienas licence.
5.Makšķerēšanas slodzes sadalījums
5.1.Lai izlīdzinātu makšķernieku slodzi uz zivju krājumiem un kanāla krastiem, vienā
dienā tiek noteikts šāds licenču sadalījums - atļauts vienā datumā realizēt ne vairāk kā 200 gab.
vienas dienas licences un izmantot 50 gab. gada un 40 gab. gada bezmaksas licences.
5.2. Lai nodrošinātu vienas dienas licenču vienreizēju izmantošanu, licenču izplatītājs,
izsniedzot vienas dienas licenci makšķerēšanai Mērsraga kanālā, tajā ieraksta tikai vienu
derīguma datumu, ko izvēlas makšķernieks.
5.3. Licencē norādītajā datumā neizmantotās vienas dienas licences zaudē derīgumu un
netiek kompensētas.
6.Licences saturs, noformējums un realizācija
6.1.Licencē (paraugi šī Nolikuma 2-4 pielikumos) tiek uzrādīts:
6.1.1. licences nosaukums (veids),
6.1.2. licences derīguma termiņš (jebkura veida vienas dienas licencē makšķerēšanas datums),
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6.1.3. makšķerēšanas vieta (Mērsraga kanāls),
6.1.4. licences kārtas numurs,
6.1.5. licences cena,
6.1.6. persona, kurai licence izdota (makšķernieka vārds, uzvārds),
6.1.7. Licences izplatītāja paraksts un pašvaldības zīmogs.
6.1.8. noķertais loms
6.2.Licencei jābūt noformētai un uzskaitītai atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta
prasībām.
6.3.Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas
nolikumu.
6.4. Licences var iegādāties:
6.4.1. makšķerēšanas vietā – pie licenču izplatītāja
6.4.2. Bezmaksas un gada licences( ņemot līdzi vienu dokumentu foto) var noformēt
vai iegādāties Mērsraga novada domē - darba dienās no plkst.8.00 – 17.00,
6.5.Informāciju par jaunām licenču iegādes iespējām, Mērsraga novada pašvaldība
publicē Mērsraga novada pašvaldības avīzē „Mērsraga Avīze” un pašvaldības mājas lapā
www.mersrags.lv
7.Lomu uzskaite
7.1.Visiem jebkura veida licenču īpašniekiem jāreģistrē lomus licences otrajā pusē lomu
uzskaites tabulā (paraugi šī Nolikuma 5-6 pielikumā), norādot makšķerēšanas datumu, zivju
sugu, skaitu un svaru. Gada bezmaksas licenču īpašnieki nepieciešamības gadījumā pārnes
ierakstus jaunā lapā.
7.2.Pēc jebkura veida licenču derīguma termiņa beigām, licence jānodod licencētās
makšķerēšanas organizatoram vai jāiemet speciālā pastkastītē, kas izvietota licencētās
makšķerēšanas vietas tuvumā. Gada un gada bezmaksas licenču īpašniekiem licences ar
aizpildītām lomu uzskaites tabulām līdz nākamā gada 1.februārim jāiesniedz vai jānosūta
Mērsraga novada domei.
7.3.Jebkura veida licenču īpašniekiem, kuri atpakaļ nenodod attiecīgās licences, vai
sakarā ar cita veida pārkāpumu, liegta iespēja atkārtoti iegādāties vai saņemt jebkāda veida
licences makšķerēšanai Mērsraga kanālā kārtējā un nākošajā gadā.
7.4. Visas atpakaļ nodotās (ar lomu vai bez) licences līdz nākamā gada 15.februārim
Mērsraga novada pašvaldība nodod valsts zinātniskajam institūtam ”Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskais institūts” zivju krājumu stāvokļa novērtēšanai.
8.No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums
8.1.No licenču realizācijā iegūtās summas 40% divas reizes gadā līdz 10.jūlijam un līdz
10.janvārim par katru iepriekšējo pusgadu pārskaitāmi valsts budžetā Zivju fonda dotācijas
ieņēmumu veidošanai. Savukārt 50% no summas, kas iegūta realizējot vienas dienas licences
pārskaitāmi juridiskajai personai, kas veic licenču izplatīšanu, tīrības un kārtības nodrošināšanu
Mērsraga kanālam pieguļošajā teritorijā. Atlikušos 10 % no summas par vienas dienas licenču
realizāciju un gada licenču realizāciju Mērsraga novada pašvaldība izmanto administratīvo
izdevumu segšanai, kas saistīti ar licencētās makšķerēšanas organizēšanu un zivju resursu
atjaunošanai.
9.2.Mērsraga novada pašvaldība ir atbildīga par iegūto līdzekļu uzskaiti un sadali, kā arī finansu
pārskata par realizēto licenču skaitu, ieņēmumiem un to izlietojumu iesniegšanu Lauku atbalsta
dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981) divas reizes gadā par katru iepriekšējo
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pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim.

9. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi
Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
9.1.sniegt informāciju Mērsraga novada pašvaldības avīzē „Mērsraga Avīze” par pašvaldības
saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu šī Nolikuma 2.1.punktā
minētā Mērsraga kanāla posmā un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu tā
piekrastē;
9.2.nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautā laikā
saskaņā ar šī Nolikuma 6.punktu;
9.3.uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām;
9.4.nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī Nolikuma
8.punktā noteiktām prasībām;
9.5.nodrošināt pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem,
iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu.
9.6.īstenot regulāru zivju resursu atjaunošanu saskaņā ar zinātniskajām rekomendācijām;
9.7.slēdzot līgumu ar juridisku personu par vienas dienas licenču izplatīšanu paredzēt līgumā
atbildīgo personu par licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanu, kura piedalās vides un
zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī reizi gadā iesniedz Valsts
vides dienestā informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju
resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās
infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;
9.8.slēdzot līgumu ar juridisku personu par vienas dienas licenču izplatīšanu paredzēt tās
atbildību par makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī Nolikuma 7.punktam;
9.9.atbalstīt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;
9.10.veikt citus pienākumus saskaņā ar šo Nolikumu.
10.Vides aizsardzība
Makšķerniekiem jāievēro Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.596 „Dabas
parka „Engures ezers” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, tai skaitā:
10.1.Autotransporta novietošana atļauta tikai saskaņā ar Satiksmes noteikumiem, bet uz
privātām zemēm – ar zemes īpašnieka atļauju.
10.3.Tauvas joslā aizliegts iebraukt un novietot automašīnas.
10.4.Aizliegts kurt ugunskurus, lauzt kokus un krūmājus, bojāt zālāju, atstāt kanālmalā
vai mest ūdenī papīrus un citus atkritumus.
11.Makšķerēšanas kontrole
11.1.Vispārējo licencētās makšķerēšanas kontroli un vides aizsardzības noteikumu
ievērošanas pārbaudi makšķerēšanas vietās veic Valsts vides dienesta (turpmāk - VVD )
Ventspils kontroles sektora inspektors, VVD operatīvās daļas inspektors un VVD pilnvarotās
personas.
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11.2.Makšķerēšanas vai vides aizsardzības pārkāpumu gadījumos inspektori ir tiesīgi
licenci anulēt, kā arī piemērot citus sodus saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu un
Mērsraga novada saistošajiem noteikumiem.
11.3.Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās arī pašvaldības policija un
valsts policija.
12. Pielikumi
12.1. Licencētās makšķerēšanas zonas shēma Mērsraga kanālā.
12.2.Vienas dienas licence .
12.3. Gada licence.
12.4. Gada bezmaksas licence.
12.5. Lomu uzskaites tabula vienas dienas licencei.
12.6. Lomu uzskaites tabula gada un bezmaksas licencēm.
12.4. Saskaņojumu lapa

Novada domes priekšsēdētājs

L.Karlsons
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Pielikums Nr.1 Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Mērsraga kanālā 2014.-2016.gadā
Mērsraga kanāla licencētās makšķerēšanas posma shēma
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Pielikums Nr.2 Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Mērsraga kanālā 2014.-2016.gadā

Licenču veidi

Nr.
VIENAS DIENAS
LICENCE
EUR 5,-

Licences pasaknis
00001

VIENAS DIENAS LICENCE MAKŠĶERĒŠANAI
MĒRSRAGA KANĀLA ______.g.

EUR 5,-

Sēr: ML

Nr.

00001

Izdota
vārds, uzvārds
Ar licencētās makšķerēšanas
noteikumiem esmu iepazinies

paraksts

2014.g."

Makšķerēšanas datums

Mērsraga novada
pašvaldība

"
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Pielikums Nr.3 Nolikumam par licencēto
makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2014.2016.gadā
Licenču veidi

Nr.

Licences pasaknis
00001

Gada LICENCE MAKŠĶERĒŠANAI
MĒRSRAGA KANĀLA ______.g.

Gada LICENCE
EUR 50,-

EUR 50,-

Sēr: ML

Nr.

00001

Izdota
vārds, uzvārds
Ar licencētās makšķerēšanas
noteikumiem esmu iepazinies

paraksts

2014.g."

Makšķerēšanas datums

foto

Mērsraga novada
pašvaldība

"
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Pielikums Nr.4 Nolikumam par licencēto
makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2011.2013.gadā
Licenču veidi

Licences
pasaknis
00001
Nr.

GADA BEZMAKSAS LICENCE MAKŠĶERĒŠANAI
MĒRSRAGA KANĀLĀ ________.g.

Gada bezmaksas licence
Bezmaksas

Nr.

00001

Izdota
Ar licencētās makšķerēšanas
noteikumiem esmu iepazinies

paraksts

2014.g."

vārds, uzvārds

Mērsraga novada
pašvaldība

"
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Pielikums Nr.5 Nolikumam par licencēto
makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2014.2016.gadā
Lomu uzskaites tabulas paraugs vienas dienas licencei

Zivju suga
Svars
Skaits

Licence pēc izmantošanas nododama izsniedzējam vai
jāiemet speciālā pastkastītē

Makšķernieka paraksts
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Pielikums Nr.6 Nolikumam par licencēto
makšķerēšanu Mērsraga kanālā 2014.2016.gadā
Lomu uzskaites tabulas paraugs gada un gada bezmaksas licencei
Datums
Sektors
Zivju suga

Kopējais svars, kg

Skaits

Nepieciešamības gadījumā turpiniet lomu uzskaiti uz atsevišķas lapas pēc šī parauga. Pēc licences derīguma termiņa beigām līdz nākamā
gada 1.martam licence ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu jāatsūta licencētās makšķerēšanas organizētājam. Jūsu lomu uzskaites tabulā ierakstītos
datus izmantos Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts zivju krājumu novērtēšanai.
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Saskaņojumu lapa nolikumam par licencēto makšķerēšanu Mērsraga kanālā 20014.2016.gadā
SASKAŅOTS:
Zemkopības ministrija
____________________ __________________________ _____________________
Amats
vārds, uzvārds
paraksts
2014. gada ________________________

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts
____________________ __________________________ _____________________
Amats
vārds, uzvārds
paraksts
2014. gada ________________________

Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde
____________________ __________________________ _____________________
Amats
vārds, uzvārds
paraksts
2014. gada ________________________

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības
departaments
___________________ __________________________ _____________________
Amats
vārds, uzvārds
paraksts
2014. gada ________________________

Dabas aizsardzības pārvalde
___________________ __________________________ _____________________
paraksts
Amats
vārds, uzvārds
2014. gada ________________________
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