
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā 2017. – 2021. gadam. 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 

 

1.1. Vaidavas ezers (87,2 ha) atrodas Kocēnu novada Vaidavas pagasta teritorijā; 

1.2. atbilstoši Civillikuma I pielikumam (1102.pants) Vaidavas ezers ir publiskais ezers, kurā 

zvejas tiesības pieder valstij. Ezers atrodas īpaši aizsargājamā ,,Natura 2000" teritorijā Gaujas 

Nacionālajā parkā; 

1.3. licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 

medību kārtība” un Vides risinājuma institūta “Atskaiti par Vaidavas ezerā veikto zivsaimniecisko 

izpēti 2015. gadā” (izstrādāta Zivju fonda finansētā projekta Nr. 1.5. “Vaidavas ezera 

zivsaimnieciskās apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde” ietvaros) ar nolūku regulāri papildināt 

zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt 

vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt antropogēno slodzi ezera un tā piekrastes teritorijā; 

1.4. licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā, pamatojoties uz Kocēnu novada pašvaldības 

pilnvarojuma līgumu no 02.12.2010. Nr.20, organizē biedrība “Vaidavas ezera pārvalde” 

(reģ.Nr.4000805530, adrese: Skolas ielā-1, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228).  

2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi 

2.1. Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Vaidavas ezera teritorijā un no tā iztekošajā 

Strīķupē - posmā no Vaidavas ezera līdz autoceļa V192 Vaidava - Rubene tiltam (turpmāk tekstā - 

Vaidavas ezerā) ( pielikums Nr.1.); 

2.2. Licencētā makšķerēšana Vaidavas ezerā veicama no laivām un no krasta, ziemas sezonā no 

ledus, saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22.decembrī izdotajiem noteikumiem Nr. 800  

“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”; 

2.3. Makšķerēt Vaidavas ezerā atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies un tam ir līdzi kāda 

no šajā nolikumā noteiktajām makšķerēšanas licencēm, kas derīga attiecīgajā termiņā, un 

makšķerniekam ir klāt personu apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam 

(izņemot personas ar invaliditāti, kurām jābūt klāt invalīda apliecībai) arī makšķerēšanas karte. 

Vienai personai vienlaikus atļauts izmantot ne vairāk kā viena veida licenci. 

2.4. Makšķerēšanas licence tiek izsniegta konkrētai fiziskai personai un to aizliegts nodot citām 

personām. 

3. Licenču veidi, skaits un cena. 

Nr. 
Licences nosaukums 

Cena  Skaits 

p.k. ( EUR ) (gab.) 

1 
Gada licence makšķerēšanai Vaidavas 

ezerā  
15 150 

2 
Vienas dienas licence makšķerēšanai 

Vaidavas ezerā  
3 1000 

3 
Gada bezmaksas licence makšķerē-

ošanai Vaidavas ezerā  
0 100 

4 
Vienas dienas bezmaksas licence 

makšķerēšanai Vaidavas ezerā  
0 300 

 

3.1.  Visu veidu licences dod tiesības makšķerēt no krasta, laivas vai ledus; 



4.        Makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana. 

4.1. Bezmaksas licences paredzētas: 

4.1.1.  Vaidavas ezera piekrastes zemju īpašniekiem; 

4.1.2. bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem; 

4.1.3.   personām, kuras vecākas par 65 gadiem;  

4.1.4.   politiski represētajām personām un personām ar invaliditāti (uzrādot apliecību); 

4.1.5. Kocēnu novada Vaidavas pagasta maznodrošinātajiem iedzīvotājiem (atbilstoši Kocēnu 

novada Sociālā dienesta izsniegtajai izziņai); 

4.2. Lai šī Nolikuma 4.1. punktā minētās personas saņemtu bezmaksas licenci, tām jāuzrāda 

personu apliecinošs dokuments un attiecīgs pamatojums bezmaksas licences saņemšanai. 

Bezmaksas licences var saņemt licenču realizācijas vietās. 

5. Licenču noformēšana un realizācija 

5.1.Licence (paraugi pielikumos Nr.2-Nr.5) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts: 

5.1.1 . licences nosaukums;  

5.1.2. licences numurs; 

5.1.3. licences derīguma laiks, norādot gadu, ja nepieciešams, attiecīgi - mēnesi, datumu; 

5.1.4. licences cena; 

5.1.5. makšķernieka vārds, uzvārds un paraksts; 

5.1.6. ziņas par licencētās makšķerēšanas organizētāju, izsniedzēja paraksts; 

5.1.7. licences izsniegšanas datums; 

5.1.8 . zīmoga vieta; 

5.1.9.  licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas 

noteikumiem. 

 

6. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība. 

 

6.1. Makšķerēšanas licences var iegādāties: 

6.1.1. ROZE MJ SIA, Skolas iela 2, Vaidava, Vaidavas pag., Kocēnu nov.,veikals „Jancis” darba 

laiks - katru dienu no plkst.8:00—22:00, tālr. 64284060; 

6.1.2. ZS „ Pilskalni”, "Pilskalni", Kocēnu pag., Kocēnu nov., tālr. +371 29299268 (pēc 

pieprasījuma); 

6.1.3.  interneta vietnē www.epakalpojumi.lv. 

6.2. Licence jāiegādājas pirms makšķerēšanas uzsākšanas. 

6.3. Gada bezmaksas un vienas dienas bezmaksas licences var saņemt veikalā “Jancis”, Skolas iela 

2, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads un ZS „ Pilskalni”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, tālr. 

+371 29299268 , uzrādot attiecīgos dokumentus (personu apliecinošu dokumentu, invaliditātes 

apliecību, politiski represētās personas apliecību, Kocēnu novada Sociālā dienesta izsniegto 

izziņu). 

 

7. Lomu uzskaite. 

 

7.1.  Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus  lomus, norādot 

datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos attiecīgi ierakstot:  

7.1.1. visās vienas dienas licencēs – otrajā pusē norādītajā tabulā,  

7.1.2. Gada bezmaksas licencē – lomu uzskaites tabulā atbilstoši licences otrajā pusē norādītajam 

paraugam. 

7.1.3. Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās licences īpašniekam pēc makšķerēšanas 

jāaizpilda lomu uzskaites tabula sadaļā eLoms. 



7.2.  Visu veidu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites 

tabulām 10 darbdienu laikā pēc licences beigu termiņa iesniegt licenču iegādes vietās vai 

elektroniski reģistrēt noķerto lomu interneta vietnē www.epakalpojumi.lv vai arī nosūtīt pa pastu 

uz licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi, kura norādīta šī Nolikuma 1.4. punktā.  

7.3. Līdz nākamā gada 1.februārim licencētās makšķerēšanas  organizētājs iesniedz Pārtikas 

drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” pārskatu par makšķernieku 

lomiem tālākai datu apstrādei un zivju resursu novērtēšanai. 

7.4. Visu veidu licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem nesniegšanas 

gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, var tikt liegta iespēja turpmāk 

(pašreizējā un nākamajā gadā) iegādāties jebkura veida licences makšķerēšanai Vaidavas ezerā. 

 

8.         Līdzekļu izlietojums, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences. 

8.1. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 30% reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par 

pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – organizētājs pārskaita valsts pamatbudžetā 

Zivju fonda dotācijas veidošanai.  

8.2. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 70% paliek licencētās makšķerēšanas 

organizētāja rīcībā un tiek izlietoti licencētās makšķerēšanas nodrošināšanai, Vaidavas ezera vides 

un zivju resursu aizsardzībai, kā arī zivju krājumu pavairošanai. 

9. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi. 

 

9.1. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi: 

9.1.1. sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību Vaidavas 

ezerā un izvietot norādes zīmes pie šīs teritorijas; 

9.1.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautā laikā 

saskaņā ar šī nolikuma 6.punktu; 

9.1.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām; 

9.1.4. uzskaitīt pārdotās un izsniegtās makšķerēšanas licences (izņemot interneta vietnē 

www.epakalpojumi pārdotās licences) īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas katrā 

licenču tirdzniecības vietā; 

9.1.5. uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā 

elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada 

elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu 

uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu; 

9.1.6. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma 

8.punktā noteiktām prasībām; 

9.1.7. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un 

licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu divas reizes gadā par katru 

iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15. janvārim kā arī pārskaitīt valsts 

pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti, 

realizējot makšķerēšanas licences, divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – 

attiecīgi līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim – par otro pusgadu; 

9.1.8. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu, ievērojot  Vides 

risinājuma institūta “Atskaite par Vaidavas ezerā veikto zivsaimniecisko izpēti 2015. gadā” 

(izstrādāta Zivju fonda finansētā projekta Nr. 1.5. “Vaidavas ezera zivsaimnieciskās 

apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde” ietvaros; 

9.1.9.  noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības 

pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības 

http://www.epakalpojumi/
http://www.epakalpojumi.lv/


pasākumos, kā arī reizi gadā iesniedz Valsts vides dienestā un pašvaldībā saskaņotu 

pārskatu par dabas aizsardzības kontroles un zivju vai vēžu resursu papildināšanas 

pasākumiem un informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, 

zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās 

infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā; 

9.1.10. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 7.punktam; 

9.1.11. iepazīstināt makšķerniekus ar šajā nolikumā noteiktajām prasībām; 

9.1.12. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu; 

9.1.13. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu. 

9.2. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem konsultācijas par 

makšķerēšanas vietām. 

 

10. Vides aizsardzība 

Pēc GNP likumā noteiktā zonējuma, Vaidavas ezers atrodas GNP parka dabas lieguma un 

neitrālajā zonā. Makšķerniekam jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi 

Nr.317 no 22.05.2012. „Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi” , 2010.gada 16.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” prasības, tai skaitā: 

10.1.1. 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, izņemot, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas apmeklētājiem 

speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo zemju apsaimniekošanu, 

uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu; 

10.1.2. Vaidavas ezera tuvumā aizliegts izmest atkritumus, kurināt ugunskurus (izņemot tam 

paredzētās vietās); 

10.1.3. saskaņā ar 2011.gada 01.janvāra spēkā esošā „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. Šis 

aizliegums neattiecas uz valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu pārvietošanos, 

tām pildot dienesta pienākumus.  

10.1.4. Aizliegta biotopu, savvaļas augu, dzīvnieku un zivju dzīvotņu iznīcināšana vai bojāšana. 

10.2. Makšķernieki, pārvietojoties un makšķerējot no krasta, drīkst izmantot tauvas joslu, kuras 

platums 10 m. 

 

11. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole 

11.1 Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu 

ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori, 

Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, kā arī Kocēnu novada pašvaldības pilnvarotās 

personas. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu 

ievērošanu atbilstoši kompetencei uzrauga arī Valsts policija un licencētās makšķerēšanas 

organizētājs.  



11.2. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi atbilstoši 

kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Lauku atbalsta dienests 

un Kocēnu novada Vaidavas pagasta  pārvalde. 

11.3. Par licencētās makšķerēšanas noteikumu neievērošanu personas saucamas pie 

administratīvās atbildības vai kriminālatbildības  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

12.   Noslēguma jautājums 

12.1. Nolikuma darbības ilgums ir pieci gadi no tā spēkā stāšanās dienas (01.01.2017). 

 

13.   Nolikuma pielikumi. 

13.1. Licencētās makšķerēšanas vietas Vaidavas ezera karte (pielikums Nr.1); 

13.2. Gada licence makšķerēšanai Vaidavas ezerā (pielikums Nr.2 ); 

13.3. Vienas dienas licence makšķerēšanai Vaidavas ezerā (pielikums Nr.3 ); 

13.4.  Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Vaidavas ezerā ( pielikums Nr.4 ); 

13.5.  Vienas dienas bezmaksas licence makšķerēšanai Vaidavas ezerā ( pielikums Nr.5 );                                                                                                                    

13.6.  Biedrības “Vaidavas ezera pārvalde” pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, 

papildināšanai un aizsardzībai 2017. – 2021. gadam ( pielikums Nr.6 ); 

13.7.  Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Vaidavas  ezerā saskaņojumu lapa ( pielikums Nr.7 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 1 

Vaidavas ezera licencētās 

 makšķerēšanas nolikumam  

2017.-2021.gadam. 

 

  

 



Pielikums Nr. 2  

Vaidavas ezera licencētās 

 makšķerēšanas nolikumam  

2017.-2021.gadam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība “Vaidavas ezera pārvalde” (reģ.Nr.4000805530, adrese: 

Skolas ielā-1, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228, mob. tālr. 

__________________). 

Gada licence makšķerēšanai Vaidavas ezerā  
  

CENA EUR 15,00                                                       Nr.____ 

20____.gadā 

             

_________________________________________________________ 

(licences īpašnieka vārds, uzvārds) 

 

Kas jāzina licences īpašniekam. 

1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs. 

2. Makšķerējot ievērojiet MK no 22.12.2015. noteikumus Nr. 800  

“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.. 

3. Makšķerniekiem jāievēro MK noteikumi Nr.317 no 22.05.2012. 

„Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi; 

4. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam 

zvanīt Valsts vides dienesta inspektoriem pa mob. tālruni  ________ 

vai biedrībai “Vaidavas ezera pārvalde”, mob. tālr. _____________. 

5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs 

licences otrā pusē. Licenci atdot tās iegādes vietā vai 10  dienu laikā  

pēc tās derīguma termiņa beigām nosūtīt licencētās makšķerēšanas 

organizētājam uz adresi:  Skolas ielā-1, Vaidavas pagasts, Kocēnu 

novads, LV-4228. 

6. Licence derīga, ja licences īpašniekam ir klāt personu apliecinošs 

dokuments un makšķerēšanas karte. 

 

Licenci izsniedza __________________________________________  
(paraksts) 

Licenci saņēma ___________________________________________ 
(paraksts) 

 

Lomu uzskaites tabula 

Zivs suga Skaits, gab. Kopējais svars, kg 

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Pielikums Nr. 3  

Vaidavas ezera licencētās 

 makšķerēšanas nolikumam  

2017.-2021.gadam 

 

 

Biedrība “Vaidavas ezera pārvalde” (reģ.Nr.4000805530, adrese: 

Skolas ielā-1, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228, mob. tālr. 

___________________). 

Vienas dienas licence makšķerēšanai Vaidavas ezerā  
  

CENA EUR 3,00                                                       Nr.____ 

20____.gada __. ________________ 

           

______________________________________________________ 

(licences īpašnieka vārds, uzvārds) 

 

Kas jāzina licences īpašniekam. 

7. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs. 

8. Makšķerējot ievērojiet MK no 22.12.2015. noteikumus Nr. 800  

“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.. 

9. Makšķerniekiem jāievēro MK noteikumi Nr.317 no 22.05.2012. 

„Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi; 

10. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam 

zvanīt Valsts vides dienesta inspektoriem pa mob. tālruni______  

vai biedrībai “Vaidavas ezera pārvalde”, mob. tālr. _____________. 

11. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas 

šīs licences otrā pusē. Licenci atdot tās iegādes vietā vai 10 dienu 

laikā  pēc tās derīguma termiņa beigām nosūtīt licencētās 

makšķerēšanas organizētājam uz adresi:  Skolas ielā-1, Vaidavas 

pagasts, Kocēnu novads, LV-4228. 

12. Licence derīga, ja licences īpašniekam ir klāt personu apliecinošs 

dokuments un makšķerēšanas karte. 

 

Licenci izsniedza __________________________________________  
(paraksts) 

Licenci saņēma ___________________________________________ 
(paraksts) 

 

Lomu uzskaites tabula 

Zivs suga Skaits, gab. Kopējais svars, kg 

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Pielikums Nr. 4.  

Vaidavas ezera licencētās 

 makšķerēšanas nolikumam  

2017.-2021.gadam 

 

 

 

Biedrība “Vaidavas ezera pārvalde” (reģ.Nr.4000805530, adrese: 

Skolas ielā-1, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228, mob. tālr. 

____________________). 

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Vaidavas ezerā   
 

                                                                                                    Nr.____ 

20____.gadā 

             

_________________________________________________________ 

(licences īpašnieka vārds, uzvārds) 

 

Kas jāzina licences īpašniekam. 

13. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs. 

14. Makšķerējot ievērojiet MK no 22.12.2015. noteikumus Nr. 800  

“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.. 

15. Makšķerniekiem jāievēro MK noteikumi Nr.317 no 22.05.2012. 

„Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi; 

16. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam 

zvanīt Valsts vides dienesta inspektoriem pa mob. tālruni________ 

vai biedrībai “Vaidavas ezera pārvalde”, mob. tālr. _____________. 

17. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas 

šīs licences otrā pusē. Licenci atdot tās iegādes vietā vai 10 dienu 

laikā  pēc tās derīguma termiņa beigām nosūtīt licencētās 

makšķerēšanas organizētājam uz adresi:  Skolas ielā-1, Vaidavas 

pagasts, Kocēnu novads, LV-4228. 

18. Licence derīga, ja licences īpašniekam ir klāt personu apliecinošs 

dokuments un makšķerēšanas karte. 

 

Licenci izsniedza __________________________________________  
(paraksts) 

Licenci saņēma ___________________________________________ 
(paraksts) 

 

Lomu uzskaites tabula 

Zivs suga Skaits, gab. Kopējais svars, kg 

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Pielikums Nr. 5.  

Vaidavas ezera licencētās 

 makšķerēšanas nolikumam  

2017.-2021.gadam 

 

 

 

Biedrība “Vaidavas ezera pārvalde” (reģ.Nr.4000805530, adrese: 

Skolas ielā-1, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads, LV-4228, mob. tālr. 

______________________). 

Vienas dienas bezmaksas licence makšķerēšanai 

Vaidavas ezerā                                                                                                                    
 

                                                                                                        Nr.____ 

20____.gada __. ________________ 

           

______________________________________________________ 

(licences īpašnieka vārds, uzvārds) 

 

Kas jāzina licences īpašniekam. 

19. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs. 

20. Makšķerējot ievērojiet MK no 22.12.2015. noteikumus Nr. 800  

“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”.. 

21. Makšķerniekiem jāievēro MK noteikumi Nr.317 no 22.05.2012. 

„Gaujas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas 

noteikumi; 

22. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam 

zvanīt Valsts vides dienesta inspektoriem pa mob. tālruni_________ 

vai biedrībai “Vaidavas ezera pārvalde”, mob. tālr. _____________. 

23. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas 

šīs licences otrā pusē. Licenci atdot tās iegādes vietā vai 10 dienu 

laikā  pēc tās derīguma termiņa beigām nosūtīt licencētās 

makšķerēšanas organizētājam uz adresi:  Skolas ielā-1, Vaidavas 

pagasts, Kocēnu novads, LV-4228. 

24. Licence derīga, ja licences īpašniekam ir klāt personu apliecinošs 

dokuments un makšķerēšanas karte. 

 

Licenci izsniedza __________________________________________  
(paraksts) 

Licenci saņēma ___________________________________________ 
(paraksts) 

 

Lomu uzskaites tabula 

Zivs suga Skaits, gab. Kopējais svars, kg 

   

   

   

   

   

   

   

   

 



Pielikums Nr.6 

Vaidavas ezera licencētās makšķerēšanas 

nolikumam  

2017.-2021.gadam 

 

Biedrības “Vaidavas ezera pārvalde” pasākumu plāns zivju 

resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai 2017. – 2021. 

gadam 

1. Izgatavot un izvietot jaunas norādes par licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā; 

2. Uzraudzīt un kontrolēt licencētās makšķerēšanas noteikumu izpildi Vaidavas ezerā un tajā 

ietekošajās un iztekošajās upītēs; 

 

3. Saskaņā ar Vides risinājuma institūta “Atskaite par Vaidavas ezerā veikto zivsaimniecisko izpēti 

2015. gadā” (izstrādāta Zivju fonda finansētā projekta Nr. 1.5. “Vaidavas ezera zivsaimnieciskās 

apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde” ietvaros ), katru gadu Vaidavas ezerā papildināt zivju 

resursus; 

 

Gads 
Zivju suga 

Līdakas Zandarti 

2017 - 5 tūkst.gab. 

2018 5 tūkst. gab. - 

2019 - 5 tūkst.gab. 

2020 5 tūkst. gab. - 

2021 -  5 tūkst.gab. 

 

4. Slēgt līgumus ar zivju audzētavām par zivju mazuļu izaudzēšanu; 

5. Organizēt biedrības "Vaidavas ezera pārvalde" biedrus aktīvai darbībai dabas un zivju resursu 

aizsardzībai; 

6. Regulāri informēt sabiedrību par norisēm biedrības "Vaidavas  ezera pārvalde" darbā ar 

vietējo informācijas līdzekļu palīdzību; 

7. Ik gadu sasaukt biedrības "Vaidavas ezera pārvalde" kopsapulci un veikt atskaiti par padarīto. 

 

Biedrības „Vaidavas ezera pārvalde” 

valdes priekšsēdētājs        



 

Pielikums Nr.7  

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu 

Vaidavas  ezerā 

 

Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Vaidavas  ezerā saskaņojumu lapa 

 

 

Saskaņots: 

Zemkopības ministrija                _________________________________ 

 

2016. gada ___. ______________   _________________________________ 

 

 

 

 

 

Saskaņots: 

Valsts vides dienests                    ________________________________ 

 

2016. gada ___. ______________    ________________________________ 

 

 

  

 

Saskaņots: 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 

un vides zinātniskais institūts „BIOR”   _________________________________ 

 

2016. gada ___. ______________    ________________________________ 

 

 

 

 

Saskaņots: 

 Kocēnu novada dome      __________________________________ 

 

2016. gada ___. ______________   __________________________________ 

 

 

 


