
ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr. 90000013682 
Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, 
tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

-
________________________________________________________________________________ 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ķegumā 

 
2017.gada 19.aprīlī Nr. 3/2017 
  

APSTIPRINĀTI 
ar Ķeguma novada domes  
2017.gada 19.aprīļa 
lēmumuNr.134 
(protokols Nr.12, 10.§) 
 

precizēti ar Ķeguma novada domes 2017.gada 24.maija 
lēmumu Nr.188 (protokols Nr.15,11.§) 

 
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES aizsprosta 

 
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta 5.daļu,  

 
 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Licencētās makšķerēšanas vieta Daugavā lejpus Ķeguma HES aizsprosta atrodas Ķeguma 
novada administratīvajā teritorijā un saskaņā ar Civillikuma I pielikumu (1102.pantam) ir 
publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.   

2. Licencētā makšķerēšana Daugavā lejpus Ķeguma HES spēkstacijas aizsprosta tiek   ieviesta 
saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 "Makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", pamatojoties uz Zvejniecības likuma 10.panta 
piekto daļu un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 "Licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 5.2.apakšpunktu, lai pieļautu 
regulētu limitēta apjoma makšķerēšanu šī Nolikuma 4. punktā norādītajā Daugavas posmā 
un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus šajos ūdeņos, regulējot makšķernieku, 
vēžotāju un zemūdens mednieku skaitu, papildinātu zivju resursus, tos aizsargātu un attīstītu 
makšķerēšanas vietas infrastruktūru.   

3. Licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES spēkstacijas aizsprosta organizē 
biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma novads, LV- 
5020, tālrunis 29411377, e-pasts: atbalsts@inspektori.lv, reģistrācijas Nr. 50008135431), 
saskaņā ar Ķeguma novada domes 2017.gada 1.februāra pilnvarojuma līgumu Nr. KNP/2.2-
13/17/4 (1.pielikums).  

 

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi 

4. Licencētās makšķerēšanas vieta Daugavā lejpus Ķeguma HES spēkstacijas aizsprosta 
(2.pielikums) atrodas Daugavas posmā 1000 m lejup pa straumi no Ķeguma HES 
spēkstacijas aizsprosta, izslēdzot upes posmu, kas ietilpst Ķeguma HES aizsprosta 
aizsargjoslas zonā – no labā krasta puses 435 metrus lejpus aizsprosta, bet no kreisā krasta 
puses 570 metrus lejpus aizsprosta (turpmāk – licencētās makšķerēšanas posms lejpus 
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Ķeguma HES). Ķeguma HES aizsprosta aizsargjoslas dabā ir apzīmētas ar informatīvajām 
zīmēm. Licencētās makšķerēšanas posms ir iezīmēts ar krastā izvietotām norādēm un 
informatīvajām zīmēm, kas norāda par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma 
HES (3.pielikums).  

5. Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 
noteikumiem Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", ievērojot 
šādus papildus nosacījumus:  

5.1 aizliegts vēžot; 

5.2 aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām. 

6. Jebkāda veida makšķerēšana no krasta vai no laivas Ķeguma HES aizsprosta aizsargjoslas 
zonā, no labā krasta puses 435 metrus lejpus aizsprosta, bet no kreisajā krasta puses 570 
metrus lejpus spēkstacijas aizsprosta, ir aizliegta. Makšķerēšanas licence nedod tiesības tās 
īpašniekam atrasties minētajā HES aizsargjoslas zonā. 

 

III. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības 

7. Licencētās makšķerēšanas posmā (2.pielikumā) lejpus Ķeguma HES aizsprosta, kurā tiek 
īstenota licencētā makšķerēšana, un, kas atrodas Ķeguma novada teritorijā, vides 
aizsardzības un sabiedriskās kārtības jautājumos darbojas šo jomu regulējošie spēkā esošie 
normatīvie akti. 

 

IV. Licenču veidi, skaits un maksa par licencēm 

8. Licencētās makšķerēšanas posmā lejpus Ķeguma HES aizsprosta 1000 m zonā licencētā 
makšķerēšana atļauta, iegādājoties kādu no šādām licencēm: 

8.1.vienas dienas licence makšķerēšanai no krasta, periodā no 1. jūnija līdz 28.(29.) 
februārim – cena 1.50 EUR (4. pielikums); 

8.2.vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas (arī ziemas laikā bez ledus 
apstākļos), periodā no 1.jūnija līdz 28.(29.) februārim – cena 4.50 EUR; (5. 
pielikums); 

8.3.pavasara vienas dienas licence makšķerēšanai no krasta, periodā no 1.marta līdz 
31. maijam – cena 4.50 EUR (6.pielikums); 

8.4.pavasara vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas periodā no 1.maija līdz 
31.maijam– cena 10.00 EUR (7.pielikums); 

8.5.vienas dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai no krasta, periodā no 1.jūnija līdz 
28.(29.) februārim – cena 1.00 EUR (8. pielikums); 

8.6.mēneša licence makšķerēšanai no krasta, periodā no 1. jūnija līdz 28.(29.) 
februārim – cena 15.00 EUR (9. pielikums); 

8.7.gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta vai no laivas (izņemot 
makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim) (10. pielikums). 

 

V. Makšķerēšanas licenču ar atvieglojumiem piešķiršanas kārtība 

9. Makšķerniekiem – bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras 
vecākas par 65 gadiem un personām ar invaliditāti, iegādājoties vienas dienas licenci ar 
atlaidi makšķerēšanai no krasta periodā no 1.jūnija līdz 28.(29.) februārim (turpmāk – vienas 
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dienas licence ar atlaidi), ir attiecīgi  jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai 
invaliditātes apliecība. Tiesības iegādāties vienas dienas licenci ar atlaidi ir arī licencētās 
makšķerēšanas vietas krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem saskaņā ar 
Ķeguma novada domes apstiprinātu sarakstu. Pavasara vienas dienas licencēm nav 
piemērota atlaide. Vienas dienas licenču ar atlaidi  skaits tiek noteikts ne vairāk kā 200 
licences mēnesī.   

10. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta vai no laivas (izņemot laika periodu no 
1.marta līdz 30.aprīlim) (turpmāk – gada bezmaksas licence) (šī nolikuma 8.7.punkts) 
izsniedz Ķeguma novadā deklarētajām personām, kurām piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, uz laiku, kamēr personai ir iepriekšminētais 
statuss, ko apliecina attiecīgās pašvaldības Sociālā dienesta izsniegta izziņa par statusa 
piešķiršanu, kā arī biedrības "Vides Aizsardzības Asociācija" biedriem, kas piedalās zivju 
resursu un dabas aizsardzības pasākumos (šī nolikuma 6.pielikums), saskaņā ar pašvaldības 
un biedrības valdes savstarpēji saskaņotu lēmumu. Minētajām personām jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments un biedrības biedra apliecība. 

11. Gada bezmaksas licenču limits nedrīkst pārsniegt 20 licences gadā, kuru izlietojums tiek 
noteikts ar Ķeguma novada domes un biedrības „Vides Aizsardzības Asociācija” valdes 
savstarpēji saskaņotu lēmumu. 

 

VI. Makšķerēšanas licenču saturs, noformējums un realizācija 

12. Katra licence satur sekojošus rekvizītus: 

12.1.licences nosaukums un veids; 

12.2.kārtas numurs derīguma termiņš; 

12.3.licences cena; 

12.4.licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti un zīmogs, 

12.5.licences saņēmēja vārds, uzvārds; 

12.6.licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti par iepazīšanos ar licencētās 
makšķerēšanas noteikumiem (ja makšķernieks licenci iegādājas elektroniski 
minēto apliecina - autorizējoties caur internetbanku vai ar elektronisko 
parakstu); 

12.7.izsniegšanas datums. 

13. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu. 

14. Visas licences ir iespiestas tipogrāfiski, numurētas pēc to veidiem un cenām un reģistrētas 
likumdošanā noteiktā kārtībā. 

15. Katra veida licences paraugs ir dots pielikumos (4.-10. pielikums), visām licencēm ir 
pasaknis, kas paliek organizētājam, izņemot interneta vietnē iegādātas makšķerēšanas 
licences. 

16. Visi licenču īpašnieki tiek reģistrēti (vārds, uzvārds) licenču iegādes vietās licencētās 
makšķerēšanas datu bāzes izveidei un licenču realizācijas analīzei. 

17. Makšķerēšanas licenču iegādes vietas: 

17.1.mājas „Rutki”, Rutki, Tomes pag., Ķeguma nov. – no plkst. 07.00 līdz 22.00, 
tālr. 65038513; 

17.2.Ķeguma prosp.2A, Ķegums, Ķeguma nov., IK STASIS veikalā, LV- 5020, tālr., 
28355338; 
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17.3.gada bezmaksas makšķerēšanas licences izsniedz mājas „Rutki”, Rutki, Tomes 
pag., Ķeguma nov. – no plkst. 07.00 līdz 22.00, tālr. 65038513; 

17.4.Mālkalnes ielā 7-16, Ogre, Ogres nov., SIA „Kila” makšķernieku veikalā, tālr. 
27870419; 

17.5.elektroniski licenci var iegādāties arī interneta vietnes www.epakalpojumi.lv 
sadaļā “E-loms”. 

 

VII. Licenču realizācijā iegūto līdzekļu izlietojums 

18. No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs 
reizi pusgadā 20% pārskaita valsts budžetā Zivju fonda veidošanai. 

19. Licencētās makšķerēšanas organizētāju rīcībā paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās 
kopējās summas – vides un zivju aizsardzībai, zivju krājumu pavairošanai un licencētās 
makšķerēšanas nodrošināšanai. 

 

VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība 

20. Visiem makšķerniekiem uzreiz pēc zivs noķeršanas lomi jāreģistrē licences otrajā pusē pēc 
norādītās formas (zivs suga, skaits, svars (11.pielikumu). Izmantotās licences jānodod divu 
dienu laikā pēc makšķerēšanas beigām kādā no to iegādes vietām vai pa pastu jānosūta 
licencētās makšķerēšanas organizētājam – biedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” uz 
adresi: Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020. Jebkura veida licenču 
īpašniekiem, kuri neatgriezīs attiecīgās licences vai sakarā ar cita veida pārkāpumu, būs 
liegta iespēja iegādāties jebkura veida licences makšķerēšanai Daugavā lejpus Ķeguma HES 
licencētās makšķerēšanas posmā kārtējā un arī nākošajā gadā. 

21. Lomu var reģistrēt arī uzskaites tabulā sadaļā “e-Loms” interneta vietnē 
www.epakalpojumi.lv (ja licence iegādāta interneta vietnē www.epakalpojumi.lv). 

22. Ja lomu uzskaites tabulā nepietiek vietas, ierakstus iespējams pārnest jaunā lapā pēc licences 
otrā pusē esošā parauga.  

23. Licencētās makšķerēšanas organizētājs biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” reizi gadā 
līdz nākamā gada 1.februārim iesniedz Valsts zinātniskajam institūtam Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” pārskatu par realizēto licenču 
veidiem, skaitu un iegūtajiem makšķernieku lomiem pamatojoties uz atgriezto licenču 
datiem. 

 

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un atbildība 

24. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi: 

24.1.sadarbībā ar pašvaldību sniegt informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību 
Daugavas posmā lejpus Ķeguma HES aizsprosta oficiālajā izdevumā „Latvijas 
Vēstnesis”, "Ķeguma novada ziņas" citos plašsaziņas līdzekļos un internetā, kā 
arī nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu licencētās makšķerēšanas 
teritorijā; 

24.2.nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju šī Nolikuma 17. 
punktā norādītajās vietās; 
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24.3.uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktām prasībām, reģistrēt realizētās un izsniegtās makšķerēšanas licences 
(arī interneta vietnē http://www.epakalpojumi.lviegādātās) uzskaites žurnālā; 

24.4.nodrošināt to naudas līdzekļu, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences, 
izlietošanu, atbilstoši šī Nolikuma VII. nodaļā minētajam; 

24.5.iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981) 
pārskatu par licencēto makšķerēšanu 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; 

24.6.norīkot atbildīgās personas par licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanu, 
kuras pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās 
personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un 
uzraudzības pasākumos; 

24.7.veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī Nolikuma VIII. nodaļā noteiktajai 
kārtībai un sniegt ziņas Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskais institūtam „BIOR” saskaņā ar šī Nolikuma 23. punktu; 

24.8.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; 

24.9.iepazīstināt makšķerniekus ar šo Nolikumu; 

24.10. reģistrēt makšķerniekus, kas pārkāpuši licencētās makšķerēšanas nolikumā 
noteikto lomu uzskaites kārtību, un atteikt tiem turpmāku licenču izsniegšanu 
kārtējā un arī nākamajā gadā; 

24.11. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatīšanai un 
apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju resursu 
papildināšanas (ja tāda ir paredzēta) pasākumiem, kā arī informāciju par 
licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras 
izveidošanu un uzturēšanu; 

24.12. nodrošināt krastu, tauvas joslas sakopšanu 10 metrus platā krasta joslā 
licencētās makšķerēšanas posmā; 

24.13. nodrošināt elektronisko licenču iegādi internetā. 

25. Par drošības pasākumu ievērošanu, makšķerējot no krasta, laivas vai ledus, kā arī citu 
normatīvajos aktos noteikto prasību, kuras neattiecas uz šā Nolikuma būtību, ievērošanu 
licencētās makšķerēšanas organizētājs neatbild.  

 

 

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plānszivju resursu saglabāšanai, 
papildināšanai un aizsardzībai 

26. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un zivju 
uzskaišu rezultātus, izstrādā un īsteno pasākumu plānu (12.pielikums) zivju resursu 
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atjaunošanai, papildināšanai un aizsardzībai licencētās makšķerēšanas posmā 2017.- 
2021.gadam, kas ietver: 

26.1.malu zvejniecības ierobežošanu, normatīvo aktu ievērošanas kontroli un 
makšķerēšanas licenču pārbaudes šī nolikuma darbības laikā; 

26.2.atbilstoši ieņēmumiem no licencētās makšķerēšanas un Pārtikas drošības, 
dzīvnieku un vides zinātniskā institūta rekomendācijām piedalīties zivju 
krājumu pavairošanas un dabiskā nārsta aizsardzības pasākumos. 

 

XI. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole. 

27. Kontrolējošās personas makšķerēšanas un vides aizsardzības pārkāpumu gadījumos, par 
kuriem noformēts administratīvo pārkāpumu protokols, ir tiesīgas anulēt makšķerēšanas 
licenci. 

28. Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas organizētāja ierīkota video novērošana 
maluzvejniecības novēršanai un kontrolei. 

 

XII. Noslēguma jautājumi 

29. Licencētās makšķerēšanas nolikums ir spēkā  līdz 2020.gada 31.decembrim. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)   R.Ozols 

26.05.2017. 
datums 
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1.pielikums  
Ķeguma novada domes 19.04.2017. 
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017  

Līguma kopija 
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10 
 

2.pielikums  
Ķeguma novada domes 19.04.2017. 
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017  

 

Licencētās makšķerēšanas vietas shēma 

 

 

 

  Zaļā krāsā iezīmēta licencētās makšķerēšanas zonas robeža.  

      

              Sarkanā krāsā iekrāsota Ķeguma HES aizsprosta aizsargjoslas zona.  

Šajā zonā makšķerēt aizliegts!       
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3.pielikums  
Ķeguma novada domes 19.04.2017. 
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017  

Informatīvās norādes par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES aizsprosta 
paraugs 

 
Godātais makšķerniek! 

Informējam Jūs, ka šeit notiek licencētā makšķerēšana! 
 

Licencētās makšķerēšanas vieta Daugavā lejpus Ķeguma HES spēkstacijas aizsprosta 
atrodas Daugavas posmā 1000 m lejup pa straumi no Ķeguma HES spēkstacijas aizsprosta, 

izslēdzot upes posmu, kas ietilpst Ķeguma HES aizsprosta aizsargjoslas zonā – no labā 
krasta puses 435 metrus lejpus aizsprosta, bet no kreisā krasta puses 570 metrus lejpus 
aizsprosta (turpmāk – licencētās makšķerēšanas posms lejpus Ķeguma HES). Ķeguma 
HES aizsprosta aizsargjoslas dabā ir apzīmētas ar informatīvajām zīmēm. Licencētās 

makšķerēšanas posms ir iezīmēts ar krastā izvietotām norādēm un informatīvajām zīmēm, 
kas norāda par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES 

 
Mēs, biedrība „Vides Aizsardzības Asociācija” (Saules iela 18, Ķegums, LV 5020, tālrunis 
29411377, reģistrācijas Nr. 50008135431), organizējam licencēto makšķerēšanu, lai Jums 

būtu legāla iespēja tikt pie iespaidīga loma un, lai no naudas līdzekļiem, ko samaksājāt 
iegādājoties licenci tiktu īstenoti ar zinātniskām rekomendācijām pamatoti pasākumi 

Ķeguma HES lejas bjefa licencētās makšķerēšanas zonas un Ķeguma HES ūdenskrātuves 
zivju resursu atjaunošanai, papildināšanai un aizsardzībai 

Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 
noteikumiem Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", kurā ir 

atļauta makšķerēšana no krasta, izmantojot 10 m tauvas joslu, kā arī no laivas (izņemot 
laika periodu no 1.marta līdz 30.aprīlim), nosakot, ka attiecīgajam laika periodam ir derīga 

dienas licence. Licencētā makšķerēšanā tiek noteiktas šādas atkāpes:: 
 Aizliegts vēžot; 
 Aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām; 
 Licencētā makšķerēšana no krasta, kā arī no laivas, atļauta tikai gaišajā diennakts 

laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc 
saulrieta. 

 
Lūdzam par konstatētajiem pārkāpumiem ziņot licencētās makšķerēšanas organizētājam 

„Vides Aizsardzības Asociācija” pa tālruņiem 29411377, 28355338 
 

Licencētās makšķerēšanas posmā darbojas organizētāja ierīkota video novērošana 
maluzvejniecības novēršanai un kontrolei. 

 
Sakarā ar HES darbību šajā licencētās makšķerēšanas posmā iespējamas straujas ūdens 

līmeņa svārstības un straumes ātruma maiņas, tāpēc mēs lūdzam būt uzmanīgiem!!! 
 

Ceram, ka Jums patīk uzturēties sakoptā vidē, tāpēc lūdzam nepiemēslot upes krastus. 
Pateicamies par izpratni un atsaucību! 

Ne asakas! 
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4.pielikums  
Ķeguma novada domes 19.04.2017. 
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017  
 

Licences paraugs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība “ Vides Aizsardzības Asociācija” 

reģ.nr. 50008135431, Saules iela18, Ķegums, Ķeguma novads, LV- 5020, tel. 29411377 

 

Licence makšķerēšanai Daugavā lejpus Ķeguma HES aizsprosta 
 

Vienas dienas licence makšķerēšanai no krasta periodā no 1. jūnija līdz 28.(29.) februārim 
 
CENA1,50 RUR 

 
 

Derīga201__.gada        Nr.0000000 
 

Izsniegta        
     vārds   uzvārds 
 

201__.gada            
 izsniegšanas datums                     saņēmēja paraksts 
 
 

Izsniedza      ,       
                            vārds   uzvārds            paraksts 
 

 
     z.v. 

 
Pēc makšķerēšanas beigām licence divu dienu laikā nododama licenču iegādes vietā vai pa 
pastu jānosūta licencētās makšķerēšanas organizētājam uz šajā licencē minēto adresi 
biedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” uz adresi: Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma 
nov., LV- 5020, licences aizmugurē lomu uzskaites tabulā norādot loma lielumu – noķerto 
zivju skaitu un svaru pa sugām. 
 

 
Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas organizētāja ierīkota video novērošana maluzvejniecības novēršanai un 
kontrolei. 
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5.pielikums  
Ķeguma novada domes 19.04.2017. 
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017  
 

Licences paraugs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība “ Vides Aizsardzības Asociācija” 

reģ.nr. 50008135431, Saules iela18, Ķegums, Ķeguma novads, LV- 5020, tel. 29411377 

 

Licence makšķerēšanai Daugavā lejpus Ķeguma HES aizsprosta 
 

dienas licence makšķerēšanai no laivas(arī ziemas laikā bezledus apstākļos) periodā no 1.jūnija 
līdz 28.(29.) februārim  

       CENA 4,50 EUR 
 

Derīga201__.gada        Nr.0000000 
 

Izsniegta        
     vārds   uzvārds 
 

201__.gada            
 izsniegšanas datums                     saņēmēja paraksts 
 
 

Izsniedza      ,       
                            vārds   uzvārds            paraksts 
 

 
     z.v. 

 
Pēc makšķerēšanas beigām licence divu dienu laikā nododama licenču iegādes vietā vai pa 
pastu jānosūta licencētās makšķerēšanas organizētājam uz šajā licencē minēto adresi 
biedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” uz adresi: Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma 
nov., LV- 5020, licences aizmugurē lomu uzskaites tabulā norādot loma lielumu – noķerto 
zivju skaitu un svaru pa sugām. 
 

 
Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas organizētāja ierīkot avideo novērošana maluzvejniecības novēršanai un 
kontrolei. 
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6.pielikums  
Ķeguma novada domes 19.4.2017. 
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017  

Licences paraugs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība “ Vides Aizsardzības Asociācija” 

reģ.nr. 50008135431, Saules iela18, Ķegums, Ķeguma novads, LV- 5020, tel. 29411377 

 

Licence makšķerēšanai Daugavā lejpus Ķeguma HES aizsprosta 
 

pavasara vienas dienas licence makšķerēšanai no krasta, periodā no 1.marta līdz 31. 
maijam 

CENA 4,50 EUR 
 
 

Derīga201__.gada        Nr.0000000 
 

Izsniegta        
     vārds   uzvārds 
 

201__.gada            
 izsniegšanas datums                     saņēmēja paraksts 
 
 

Izsniedza      ,       
                            vārds   uzvārds            paraksts 
 

 
     z.v. 

 
Pēc makšķerēšanas beigām licence divu dienu laikā nododama licenču iegādes vietā vai 
pa pastu jānosūta licencētās makšķerēšanas organizētājam uz šajā licencē minēto adresi 
biedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” uz adresi: Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma 
nov.,  LV-5020, licences aizmugurē lomu uzskaites tabulā norādot loma lielumu – noķerto 
zivju skaitu un svaru pa sugām. 
 

 
Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas organizētāja ierīkota video novērošana maluzvejniecības novēršanai un 
kontrolei. 
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7.pielikums  
Ķeguma novada domes 19.04.2017. 
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017  

 

Licences paraugs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība “ Vides Aizsardzības Asociācija” 

reģ.nr. 50008135431, Saules iela18, Ķegums, Ķeguma novads, LV- 5020, tel. 29411377 

 

Licence makšķerēšanai Daugavā lejpus Ķeguma HESaizsprosta 
 

pavasara vienasdienas licence makšķerēšanai no laivas periodā no 1.marta līdz 31. 
maijam 
 
CENA 10,00 EUR 

 
 

Derīga201__.gada        Nr.0000000 
 

Izsniegta        
     vārds   uzvārds 
 

201__.gada            
 izsniegšanas datums                     saņēmēja paraksts 
 
 

Izsniedza      ,       
                            vārds   uzvārds            paraksts 
 

 
     z.v. 

 
Pēc makšķerēšanas beigām licence divu dienu laikā nododama licenču iegādes vietā vai 
pa pastu jānosūta licencētās makšķerēšanas organizētājam uz šajā licencē minēto adresi 
biedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” uz adresi: Saules iela 18, Ķegums, Ķeguma 
nov., LV- 5020, licences aizmugurē lomu uzskaites tabulā norādot loma lielumu – 
noķerto zivju skaitu un svaru pa sugām. 
 

 
Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas organizētāja ierīkota video novērošana maluzvejniecības novēršanai un 
kontrolei. 
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8.pielikums  
Ķeguma novada domes 19.04.2017. 
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017  

Licences paraugs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība “ Vides Aizsardzības Asociācija” 

reģ.nr. 50008135431, Saules iela18, Ķegums, Ķeguma novads, LV- 5020, tel. 29411377 

 

Licence makšķerēšanai Daugavā lejpus Ķeguma HESaizsprosta 

 
Vienas dienas licence ar atlaidi makšķerēšanai no krasta periodā no 1.jūnija līdz 28.(29.) 
februārim. 
 
CENA1,00 EUR 

 
 

Derīga201__.gada        Nr.0000000 
 

Izsniegta        
     vārds   uzvārds 
 

201__.gada            
 izsniegšanas datums                     saņēmēja paraksts 
 
 

Izsniedza      ,       
                            vārds   uzvārds            paraksts 
 

 
     z.v. 

 
Pēc makšķerēšanas beigām licence divu dienu laikā nododama licenču iegādes vietā vai 
pa pastu jānosūta licencētās makšķerēšanas organizētājam uz šajā licencē minēto 
adresibiedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” uz adresi: Saules iela 18, Ķegums, 
Ķeguma nov., LV- 5020, licences aizmugurē lomu uzskaites tabulā norādot loma lielumu 
– noķerto zivju skaitu un svaru pa sugām. 
 

 
Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas organizētāja ierīkota video novērošana maluzvejniecības novēršanai un 
kontrolei. 
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9.pielikums  
Ķeguma novada domes 19.04.2017. 
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017  

 

Licences paraugs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība “ Vides Aizsardzības Asociācija” 

reģ.nr. 50008135431, Saules iela18, Ķegums, Ķeguma novads, LV- 5020, tel. 29411377 

 

Licence makšķerēšanai Daugavā lejpus Ķeguma HESaizsprosta 
 

Mēneša licence makšķerēšanai no krasta periodā no 1. jūnija līdz 28.(29.) februārim 
CENA 15,00 EUR 

 
 

Derīga201__.gada        Nr.0000000 
 

Izsniegta        
     vārds   uzvārds 
 

201__.gada            
 izsniegšanas datums                     saņēmēja paraksts 
 
 

Izsniedza      ,       
                            vārds   uzvārds            paraksts 
 

 
     z.v. 

 
Pēc makšķerēšanas beigām licence divu dienu laikā nododama licenču iegādes vietā vai 
pa pastu jānosūta licencētās makšķerēšanas organizētājam uz šajā licencē minēto 
adresibiedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” uz adresi:Saules iela 18, Ķegums, 
Ķeguma nov., LV-5020, licences aizmugurē lomu uzskaites tabulā norādot loma lielumu – 
noķerto zivju skaitu un svaru pa sugām. 
 

 
Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas organizētāja ierīkota video novērošana maluzvejniecības novēršanai un 
kontrolei. 
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10.pielikums  
Ķeguma novada domes 19.04.2017. 
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017  
 

 

Licences paraugs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biedrība “ Vides Aizsardzības Asociācija” 

reģ.nr. 50008135431, Saules iela18, Ķegums, Ķeguma novads, LV- 5020, tel. 29411377 

 

 

Licence makšķerēšanai Daugavā lejpus Ķeguma HES aizsprosta 
 

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta un laivas 
(izņemot laika periodā no 1.marta līdz 30.aprīlim) 
 
                                                                                            BEZMAKSAS 

 
 

Derīga līdz201__.gada       Nr.0000000 
 

Izsniegta        
     vārds   uzvārds 
 

201__.gada            
 izsniegšanas datums                     saņēmēja paraksts 
 
 

Izsniedza      ,       
                            vārds   uzvārds            paraksts 
 

 
     z.v. 

 
Pēc makšķerēšanas beigām licence divu dienu laikā nododama licenču iegādes vietā vai pa 
pastu jānosūta licencētās makšķerēšanas organizētājam uz šajā licencē minēto 
adresibiedrībai „Vides Aizsardzības Asociācija” uz adresi:Saules iela 18, Ķegums, 
Ķeguma nov., LV-5020, licences aizmugurē lomu uzskaites tabulā norādot loma lielumu – 
noķerto zivju skaitu un svaru pa sugām. 
 

 
Licencētās makšķerēšanas vietā darbojas organizētājaierīkotavideo novērošana maluzvejniecības novēršanai un 
kontrolei. 
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11.pielikums  
Ķeguma novada domes 19.04.2017. 
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017  

Licences aizmugure – loma uzskaites tabula 

 

Datums Zivju suga 
Zivju skaits, 

gab. 
Zivju svars, 

kg 
Piezīmes 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

      

(makšķernieka paraksts) 

 

Jebkura veida licenču īpašniekiem, kuri neatgriezīs attiecīgās licences vai sakarā ar cita veida 
pārkāpumu, būs liegta iespējaiegādāties jebkura veida licences makšķerēšanai Daugavā lejpus 
Ķeguma HES licencētās makšķerēšanas posmā kārtējā un arī nākošajā gadā. 

Pēc licenču saņemšanas notiek tajās fiksēto datu apstrāde un apkopošana analoģiska satura 
elektroniskajā tabulā un dati tiek iesniegti Valsts zinātniskajam institūtam Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”zivju krājumu stāvokļa 
novērtēšanai. 
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12.pielikums  
Ķeguma novada domes 19.04.2017. 
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017  

Dabas aizsardzības, infrastruktūras izveidošanas un uzturēšanas pasākumu plāns  

2017. -2020.gadā 

 

1. Veikt ūdens bioloģisko resursu aizsardzības reidus Daugavā Ķeguma novada teritorijā.  

2. Operatīvi reaģēt pēc informācijas saņemšanas par nelikumīgu makšķerēšanu un zveju 
Ķeguma novada teritorijā. 

3. Veikt Daugavas regulāru krastu sakopšanu lejpus Ķeguma HES licencētās makšķerēšanas 
teritorijā. 

4. Piedalīties talkās, kas saistītas ar vides sakopšanu. 

5. Pēc BIOR ieteikumiem veikt zivju resursu papildināšanu. 

6. Piesaistīt finansējumus licencētās makšķerēšanas teritorijas labiekārtošanai. 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.3/2017 

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES aizsprosta 
 
 
 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas otro 
punktu, dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par publiskā 
lietošanā esošo ūdeņu aizsardzību un uzturēšanu. 
Pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.daļu, pašvaldība izdod saistošos 
noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai 
licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos 
ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto 
makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām 
šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens 
medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm) 
Saistošie noteikumi pieņemti saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 
22.decembra noteikumiem Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību kārtība” un 2015.gada 22.decembra 
noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumi”.  
Ķeguma novada dome 01.02.2017. apstiprinājusi nolikumu Nr.1/2017 
par licencēto makšķerēšanu Daugavā lejpus Ķeguma HES aizsprosta. 
Saņemti Noteikumu Nr.799 10.pantā minētie Nolikuma saskaņojumi- 
Zemkopības ministrijas 28.02.2017. saskaņojums Nr.4.1-9e/579/2017, 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta 
„BIOR” 22.03.2017. saskaņojums Nr.30-3/525, Lielrīgas reģionālās 
vides pārvaldes saskaņojums Nr.4.4.-11/2353. 
 

2. Īss projekta 
satura izklāsts 
 

Saistošie noteikumi paredz licencētās makšķerēšanas noteikumus 
Daugavā lejpus  Ķeguma HES spēkstacijas aizsprosta Daugavas posmā 
1000m lejup pa straumi no Ķeguma HES spēkstacijas aizsprosta, 
izslēdzot upes posmu, kas ietilpst Ķeguma HES aizsprosta 
aizsargjoslas zonā. Saistošie noteikumi nosaka vides un dabas resursu 
aizsardzības prasības, licenču veidus, skaitu un maksu par licencēm, kā 
arī makšķerēšanas licenču ar atvieglojumiem piešķiršanas kārtību, 
makšķerēšanas licenču saturu, noformējumu un realizāciju un iegūto 
līdzekļu izlietojumu, makšķernieku lomu uzskaites kārtību, licencētās 
makšķerēšanas organizētāja pienākumus un atbildību, pasākumu plānu 
zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai, licencētās 
makšķerēšanas un vides aizsardzības prastību kontroli. Saistošie 
noteikumi nosaka to spēkā esamību līdz 2020.gada 31.decembrim.  

3. Informācija par 
plānotā projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības 
budžetu 

Līdz ar saistošo noteikumu pieņemšanu, pašvaldības budžetu tie 
neietekmēs.  

4. Informācija par 
plānotā projekta 
ietekmi uz 

Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības administratīvajā teritorijā 
neietekmē. 
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uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Visi licenču īpašnieki tiek reģistrēti (vārds, uzvārds) licenču iegādes 
vietās licencētās makšķerēšanas datu bāzes izveidei un licenču 
realizācijas analīzei. 
 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Izvestas pārrunas ar licencētās makšķerēšanas dalībniekiem. 

 
 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)   R.Ozols 

26.05.2017. 
datums 
 
 


