NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU PAPES EZERĀ UN PAPES
KANĀLĀ
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Nolikums par licencēto makšķerēšanu Rucavas novada Papes ezerā un Papes kanālā
(turpmāk – Nolikums) nosaka kārtību, kādā veicama licencētā amatierzveja makšķerēšana Rucavas novada Papes ezerā un Papes kanālā.
1.2. Papes ezers (platība 1205 ha) un Papes kanāls, kurš savieno ezeru ar Baltijas jūru
atrodas Rucavas novada administratīvajā teritorijā un saskaņā ar Civillikuma
1102.panta I pielikumu ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.
1.3. Licencētā makšķerēšana Papes ezerā un Papes kanālā tiek ieviesta, lai racionāli
izmantotu vērtīgo zivju krājumus ūdeņos, kuros zivju ieguve ir pieļaujama ierobežotā
apjomā un, lai regulētu makšķernieku ietekmi uz vidi īpaši aizsargājamā teritorijā
dabas parkā "Pape", kā arī iegūtu papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai,
aizsardzībai un makšķerēšanas attīstībai.
1.4.Licencētā makšķerēšana tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 14.10.2003.
noteikumiem Nr.574 “Licencētās amatierzvejas– makšķerēšanas kārtība”, MK
22.12.2009. noteikumiem Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi” un 2008.gadā
apstiprinātajiem atjaunotajiem „Papes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumiem”. Ezera izmantošanu regulē arī MK noteikumi Nr.706 “Dabas parka
"Pape" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
1.5. Licencēto makšķerēšanu Papes ezerā un Papes kanālā, pamatojoties uz Rucavas
Novada Domes pilnvarojuma līgumu organizē 2007.gada 02.martā izveidotais
nodibinājums „Papes dabas parka fonds” reģ. Nr.40008112028, juridiskā adrese:
„Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477 informatīvais tālrunis
29224331, epasts: dppape@inbox.lv
2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
2.1. Licencētās makšķerēšanas vieta – Papes ezers un Papes kanāls visā platībā.
2.2. Licencētā makšķerēšana atļauta no krasta, izmantojot 10 m tauvas joslu, no airu
laivas, kura reģistrēta attiecīgos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai no ledus.
2.3. Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada
22.decembra noteikumiem Nr. 1498 “Makšķerēšanas noteikumi” ar šādām atkāpēm:
2.3.1. Papes ezerā makšķerēšana (spiningošana) no airu laivas atļauta periodā no
01.jūnija līdz 1.martam,
2.3.2. Papes kanālā makšķerēšana (spiningošana) atļauta tikai no krasta vai ledus,
periodā no 1.maija līdz 1.martam,
2.3.3. licencētā makšķerēšana no airu laivām atļauta tikai gaišajā diennakts laikā,
ne agrāk kā pusotru stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā pusotru stundu
pēc saulrieta,
2.3.4.iebraukšana Papes ezerā ar airu laivu ir atļauta
no Rucavas un Nīcas pašvaldību deputātu sēdēs apstiprinātajām laivu bāzēm un
piestātnēm (Pielikums Nr.4.),
2.3.5.makšķerēšana vai spiningošana atļauta no reģistrētām airu laivām,
2.3.6. bērniem līdz 12 gadu vecumam bez pieaugušo klātbūtnes aizliegts
makšķerēt no airu laivas.
2.4. Papes ezerā ir aizliegta vēžošana un zemūdens medības.
3.Vides aizsardzības prasības
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3.1. Papes ezers un Papes kanāls, kurā tiek īstenota licencētā makšķerēšana, atrodas
dabas parka „Pape” dabas lieguma zonā un izmantošanas noteikumu prasībām tiek
noteikti šādi īpaši nosacījumi:
3.1.1. autotransporta novietošana lieguma zonā aizliegta, bet ārpus tās atļauta ne
tuvāk par 10 metriem no Papes ezera un Papes kanāla krasta vai šim nolūkam
aprīkotās stāvvietās vai ceļu nomalēs.
3.1.2. aizliegts kurināt ugunskurus (izņemot speciāli norādītās vietas), lauzt, zāģēt
kokus un krūmus, izgāzt atkritumus un piesārņot ūdenstilpi.
3.1.3. bojāt un iznīcināt speciālās informatīvās zīmes, kā arī informācijas stendus
un labiekārtojuma objektus;
4. Licenču veidi, skaits un maksa par licencēm
4.1. Maksa par makšķerēšanas licencēm tiek noteikta, ņemot vērā licencētās
makšķerēšanas organizētāja:
4.1.1. ieguldījumu zivju krājumu papildināšanā un aizsardzībā;
4.1.2. izdevumus licenču izgatavošanai un izplatīšanai;
4.1.3. izdevumus Papes ezera un Papes kanāla apkārtējās vides uzturēšanai,
labiekārtošanai un sakopšanai;
4.2. Makšķerēšana Papes ezerā un Papes kanālā atļauta, iegādājoties kādu no šādām
licencēm:
4.2.1. 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 01.jūnija līdz 1.martam (ziemas laikā
bezledus apstākļos) – cena Ls 1.50,
4.2.2. mēneša licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) Papes ezerā un Papes
kanālā, periodā no 1.maija līdz 1.martam no krasta vai no ledus – cena Ls
8.00,
4.2.3. vasaras sezonas licence makšķerēšanai Papes ezerā (arī ar spiningu no
krasta vai airu laivas) un Papes kanālā (tikai no krasta) no 01.jūnija līdz
31.oktobrim – cena Ls 9.00,
4.2.4. gada licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) Papes ezerā no airu laivas
periodā no 01.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
4.2.5. gada bezmaksas licence makšķerēšanai (arī ar spiningu) Papes ezerā no
airu laivas periodā no 01.jūnija līdz 1.martam, kā arī Papes ezerā un Papes
kanālā no krasta vai ledus periodā no 1.maija līdz 1.martam.
4.3. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.
5. Makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana
5.1 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.
5.2. 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 – LR pilsoņi, kā arī
maznodrošinātie iedzīvotāji - atbilstoši iesniegtai informācijai. Maznodrošinātās
personas šo noteikumu izpratnē ir personas, kurām normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā šāds statuss piešķirts Rucavas un Nīcas pašvaldībās.
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6. Makšķerēšanas licenču saturs, noformējums un realizācija
6.1. Katra licence (2.pielikums) satur sekojošus rekvizītus:
6.1.1. licences nosaukums veids;
6.1.2. kārtas numurs;
6.1.3. derīguma termiņš;
6.1.4. licences cena
6.1.5. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti un zīmogs;
6.1.6. licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods;
6.1.7. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti;
6.1.8. izsniegšanas datums un laiks;
6.2. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.
6.3. Visas licences ir numurētas un reģistrētas likumdošanā noteiktā kārtībā.
6.4. Makšķerēšanas licenču tirdzniecības vietas:
6.4.1.Nodibinājumā ”Papes dabas parka fonds”, Pagastmāja, Rucava, LV3477. P, O, T, C no 8:00-17:00 (pusdienu pārtraukums no 12:00-12:30)
un Piektdienās no 8:00 – 13:00, tālr. 29224331, SIA „Kings” DUS
Nīcā, tālr. 63407803
6.4.2. Citās tirdzniecības vietās, kas saskaņotas ar Rucavas novada
pašvaldību un tiek izziņotas atsevišķi, iepriekš publicējot informāciju
laikrakstos „Kurzemes Vārds” un „Kursas Laiks”.
7. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
7.1. No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas licencētās
makšķerēšanas organizētājs katru ceturksni 30% pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju
fonda ieņēmumu veidošanai.
7.2. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 70% no licenču
realizācijā iegūtās kopējās summas – zivju krājuma pavairošanai, vides un zivju
aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.
7.3. Licencētās makšķerēšanas organizētājs ir atbildīgs par naudas līdzekļu apmēra
aprēķināšanu un pārskaitīšanu valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu
veidošanai.
8. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
8.1. Visi licenču īpašnieki tiek reģistrēti (vārds, uzvārds, personas kods) licenču
iegādes un saņemšanas vietās licencētās makšķerēšanas datu bāzes izveidei un
realizācijas analīzei.
8.2. Visiem licenču īpašniekiem obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot datumu,
zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot:
8.2.1.Visu veidu vienas dienas, sezonas un gada licencēs – licences otrajā pusē
norādītajā tabulā.
8.3. Visu veidu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu
uzskaites tabulām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz licencētās
makšķerēšanas organizētāja adresi, kura norādīta šī Nolikuma 1.4.punktā, viena
mēneša laikā no licences derīguma termiņa pēdējās dienas.
8.4. Lai veicinātu makšķernieku lomu uzskaiti, ziņas par licences periodā noķertajām
zivīm,
informācija nosūtama arī uz elektroniskā pasta adresi: papelicences@inbox.lv
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8.5. Licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem nesniegšanas
gadījumos,
kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks liegts turpmāk iegādāties
jebkura
veida licences makšķerēšanai Papes ezerā un Papes kanālā.
8.6. Licencētās makšķerēšanas organizētājs iesniedz valsts zinātniskajam institūtam
”Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” pārskatu par
makšķernieku lomiem, bet ne vēlāk kā līdz nākamā gada 1.februārim.
8.7. Informācija par licencēto makšķerēšanu pieejama dabas parka „Pape” mājas lapā
www.pdf-pape.lv.
9. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi
9.1.Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
9.1.1. Sadarbībā ar pašvaldību sniegt plašsaziņas līdzekļos „Kurzemes Vārds”,
„Kursas Laiks” un „Duvzares vēstis” informāciju par licencētās makšķerēšanas
kārtību Papes ezerā un Papes kanālā, kā arī nodrošināt atbilstošu norādes zīmju
izvietošanu ūdenstilpju tuvumā.
9.1.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai
atļautā laikā saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu;
9.1.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām;
9.1.4. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā,
kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā;
9.1.5. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šo
noteikumu 7.punktā noteiktām prasībām;
9.1.6. līdz attiecīgajam gada ceturksnim sekojošā mēneša desmitajam datumam
iesniegt Zemkopības ministrijā pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču
skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu;
9.1.7. īstenot regulāru zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar Papes
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un zinātniskajām
rekomendācijām;
9.1.8. norīkot atbildīgo personu par licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanu,
kura piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā
arī katru gadu līdz 31.decembrim iesniedz Valsts vides dienestā informāciju par
veiktajiem pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā
un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras
izveidošanā un uzturēšanā;
9.1.9. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šo noteikumu 8.punktam;
9.1.10. iepazīstināt makšķerniekus ar šajos noteikumos noteiktajām prasībām;
9.1.11. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;
9.1.12. veikt citus pienākumus saskaņā ar šiem noteikumiem.
10. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju resursu
saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai
Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot Dabas parka „Pape” dabas aizsardzības
plānu, Zemkopības ministrijas 2008. gadā apstiprinātos „Papes ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumus”, operatīvās zinātniskās rekomendācijas, zivju krājumu
monitoringa rezultātus Papes ezerā, īsteno šādu pasākumu plānu Papes ezera zivju
resursu
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atjaunošanai, izpētei un aizsardzībai:
10.1. 2012.-2013.gads – līdaku krājumu pavairošana, ielaižot kāpurus ~ 500 tūkst. gab.
un ~ 20 tūkst. līdaku vienvasaras mazuļu katru gadu;
10.2. Maluzvejniecības samazināšana, noteikumu ievērošanas kontrole un regulāras
makšķerēšanas licenču pārbaudes.
11. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole
11.1. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu
veic Vides ministrijas Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes un Dabas
aizsardzības pārvaldes valsts vides inspektori, kā arī licencētās makšķerēšanas
organizētājs.
11.2. Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās pašvaldību pilnvarotas
personas, Valsts policija un Valsts vides dienesta pilnvarotas personas.
11.3. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi uzrauga
Valsts vides dienests un Valsts ieņēmumu dienests.
12.Nolikuma darbības laiks
12.1. Šis licencētās makšķerēšanas Nolikums, kas saskaņots Zemkopības ministrijā,
valsts zinātniskajā institūtā ”Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais
institūts”, Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldē, Dabas aizsardzības
pārvaldē, Vides un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamentā un
apstiprināšanas ar Rucavas novada Domes saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma
„Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. Nolikuma darbības termiņš ir 3 gadi no
spēkā stāšanās dienas.
13.Nolikuma pielikumi
13.1. Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Papes ezerā un kanālā saskaņojumi
(Pielikums Nr. 1).
13.2. Licencētās makšķerēšanas vietas shēma (Pielikums Nr.2).
13.3. Makšķerēšanas licenču paraugi ar lomu uzskaites tabulu (Pielikums Nr.3).

5

