
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

06.10.2022.                           Nr.565 
 
Precizējumi Cēsu novada domes 2022. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr.30 “Nolikums 

par licencēto makšķerēšanu Cēsu novada Zaubes pagasta Augšezerā” 
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

Cēsu novada dome 2022. gada 11. augustā apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 30  “Nolikums par 
licencēto makšķerēšanu Cēsu novada Zaubes pagasta Augšezerā” (turpmāk – saistošie noteikumi). 

Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2022. gada 30. augustā saņēma Latvijas Republikas 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu Nr. 1-18/6014 par saistošajiem 
noteikumiem, kurā izteikti iebildumi par atsevišķām saistošo noteikumu normām un lūgums saistošos 
noteikumus precizēt. 

Ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2022. gada 30. augusta atzinumu Nr. 
1-18/6014 un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 21. panta pirmās daļas 15. 
punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu, Ministru kabineta 
2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
kārtība” 15. punktu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.09.2022. atzinumu (protokols Nr.12), Cēsu 
novada dome ar 17 - par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna 
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs Vents, 
Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) 
,  pret nav,  atturas nav ,nolemj: 

1. Precizēt Cēsu novada domes 2022. gada 11. augusta saistošos noteikumus Nr.30 “Nolikums par 
licencēto makšķerēšanu Cēsu novada Zaubes pagasta Augšezerā”: 
1.1. svītrot no saistošo noteikuma tiesiskā pamatojuma norādi uz likuma “Par pašvaldībām” 43. 

panta pirmās daļas 13. punktu; 
1.2. labot nolikuma 4. un 11. nodaļu nosaukumus; 
1.3. labot nolikuma nodaļu numerāciju; 
1.4. labot nolikuma punktu numerāciju; 
1.5. precizēt nolikuma 5.1.1. apakšpunktu un uzskatīt to par 11.1. apakšpunktu  izsakot šādā 

redakcijā:  
“11.1. Augšezera krastam pieguļošo zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi.”; 

1.6. papildināt nolikuma 5.1. punktu ar 5.1.6. apakšpunktu, secīgi 11. punktu ar 11.6. apakšpunktu 
šādā redakcijā”:  
“11.6. personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai 
pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes 
grupa, un kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir 
piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.”; 

1.7. svītrot no nolikuma 7.2.5. apakšpunkta, vārdus “vai sakarā ar pārkāpumu atņemto”, secīgi no 
18.5. apakšpunkta; 

1.8. svītrot nolikuma 10.1.11. apakšpunktu, secīgi no 25. punkta;  
1.9. svītrot nolikuma 10.2.2. apakšpunktu, secīgi no 25. punkta; 
1.10. papildināt nolikuma 10.1. punktu, secīgi 25. punktu ar 25.11. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“25.11.  informēt makšķerniekus par publiskām piekļuves vietām Augšezerā.”; 
1.11. papildināt nolikuma 10.1. punktu, secīgi 25. punktu ar 25.12. apakšpunktu šādā redakcijā:  



“25.12.  nodrošināt ārvalstu tūristiem angļu un krievu valodā vai, ja nepieciešams, arī citu 
Latvijas kaimiņvalstu valodā informāciju par saziņas iespējām ar organizētāju, licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to 
maksu, kā arī lomu uzskaiti.”; 

1.12. izteikt nolikuma 10.2. punktu, secīgi 26. punktu, šādā redakcijā:  
“26. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem pakalpojumu, kas neietilpst 
makšķerēšanas licenču cenā - izīrē makšķerēšanas laipas, laivas, apmešanās vietas.”; 

             1.13. izteikt nolikuma 12.2. punktu, secīgi 29. punktu, šādā redakcijā:  
“29. Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās pašvaldības pilnvarotas personas 
– Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Vides un klimata neitralitātes 
nodaļas vides aizsardzības speciālisti, Valsts policija un Valsts vides dienesta pilnvarotas 
personas.”; 

1.14. svītrot nolikuma 2.3.3. apakšpunktu, secīgi no 6.punkta  apakšpunktiem; 
2. Precizētus saistošos noteikumus un lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors. 
 
 

 

 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs, Cēsu novadā 
 

2022. gada 11. augustā                     Nr. 30 
 

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Cēsu novada Zaubes pagasta Augšezerā 
 

Izdoti saskaņā ar  Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana Cēsu novada Zaubes 
pagasta Augšezerā. 
2. Licencētā makšķerēšana Cēsu novada Zaubes pagasta Augšezerā tiek organizēta saskaņā ar biedrības 
Mednieku un makšķernieku klubs “Zaube" izstrādāto un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņoto 
nolikumu “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Cēsu novada Zaubes pagasta Augšezerā” (pielikumā). 
3. Saistošie noteikumi ir spēkā piecus gadus no to spēkā stāšanās brīža. 

 
 

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs      J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

https://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums
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Pielikums  

Cēsu novada domes 11.08.2022.  
Saistošajiem noteikumiem Nr.30 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Cēsu novada domes 
11.08.2022. lēmumu Nr. 465 

 
PRECIZĒTI  

ar Cēsu novada domes 
06.10.2022. lēmumu Nr. 565 

 
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Cēsu novada Zaubes pagasta Augšezerā 

 
 Izdoti saskaņā ar 

Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu  
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Augšezers, kura platība ir 9,8 ha, ir privāti ūdeņi, kas atrodas Cēsu novada Zaubes pagasta 
administratīvajā teritorijā. 

2. Licencētā makšķerēšana Augšezerā tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. 
decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un 
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 ”Licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību kārtība” ar nolūku vismaz vienu reizi gadā papildināt zivju 
krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt zivju 
ieguvi, veikt ūdeņu apsaimniekošanu. 

3. Licencēto makšķerēšanu Augšezerā saskaņā ar Amatas novada domes 2014. gada 10. marta 
pārjaunojuma līgumu Nr. 123 organizē Mednieku un makšķernieku klubs “Zaube" (reģ. Nr. 
40008029413, adrese: “Reķi", Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads, tālrunis 26537411, e-pasts: 
alex49@tvnet.lv (turpmāk – organizētājs). 

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi 

4. Licencētās makšķerēšanas vieta ir Augšezers visā tā platībā. 
5. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Augšezerā ir tiesības jebkurai fiziskai personai, kura 

ievēro spēkā esošos 2015. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumus Nr. 800 
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” un šī Nolikuma prasības un, kura ir 
iegādājusies un tai ir līdzi kāda no šī nolikuma 3. punktā norādītajām makšķerēšanas licencēm un 
personu apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot personas 
ar invaliditāti) – makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte. 

6. Makšķerēšana Augšezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra Ministru 
kabineta noteikumus Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”  ar šādām 
atkāpēm: 

6.1. aizliegts nodarboties ar vēžošanu; 
6.2. aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām; 
6.3. vienas licences lomā atļauts paturēt ne vairāk kā divas līdakas; 
6.4. vienas licences lomā atļauts paturēt ne vairāk kā divas karpas; 
6.5. noķertās karpas pieļaujamais garums - ne mazāks par 40 cm; 
6.6. no 15. februāra līdz 30. aprīlim aizliegts paturēt lomā līdakas. 

III. Licenču veidi un maksa par licencēm 

7. Licencētai makšķerēšanai ir pieejamas šāda veida licences: 
7.1. sešu stundu licence makšķerēšanai Augšezerā  - 6,00 euro; 
7.2. divpadsmit stundu licence makšķerēšanai Augšezerā -10,00 euro; 
7.3. divdesmit četru stundu licence makšķerēšanai Augšezerā  - 15,00 euro; 



7.4. gada bezmaksas licence makšķerēšanai Augšezerā. 
8. Pārdodot un izsniedzot licences, organizētājam ir tiesības no makšķernieka vai personas, kura iegādājas 
licenci, pieprasīt drošības naudu 10 euro apmērā. Tā tiek atmaksāta licences iegādes vietā, kad saskaņā ar šo 
nolikumu paredzēto lomu uzskaites kārtību ir iesniegta informācija par lomu. 

IV. Licenču derīguma termiņš un atvieglojumu piešķiršanas kārtība 

9. Gada bezmaksas licence derīga makšķerēšanai Augšezerā visu kalendāro gadu.  
10. Licencētā makšķerēšana ar sešu stundu, divpadsmit stundu un divdesmit četru stundu licenci ir atļauta 
tikai makšķerēšanas licencē norādītajos datumos un laikos, kurus licencē ieraksta licences pārdevējs. 
11. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Augšezerā ir tiesīgi saņemt: 

11.1. Augšezera krastam pieguļošo zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi; 
11.2. personas, kas piedalās organizētāja rīkotajos zivju vai vēžu resursu un dabas aizsardzības un 

saglabāšanas pasākumos (atbilstoši Mednieku un makšķernieku kluba “Zaube” un Cēsu novada 
pašvaldības saskaņotam sarakstam); 

11.3. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas, kuras vecākas par 65 gadiem - Cēsu 
novada Zaubes pagasta iedzīvotāji (uzrādot licenci kontrolei, jābūt klāt personu apliecinošam 
dokumentam); 

11.4. personas ar invaliditāti - (uzrādot licenci kontrolei, jābūt klāt invaliditātes apliecībai) 
11.5. politiski represētās personas - Cēsu novada iedzīvotāji (uzrādot licenci kontrolei, jābūt klāt 

represētās personas apliecībai); 
11.6. personas no daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga 

persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tai noteikta I vai II invaliditātes grupa, un kurām 
saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda 
ģimenes apliecība. 

V. Makšķerēšanas licenču saturs, noformējums un realizācija 

12. Katra licence (1., 2., 3., 4. pielikums) satur sekojošus rekvizītus: 
12.1. licences nosaukums un veids; 
12.2. kārtas numurs; 
12.3. derīguma termiņš; 
12.4. licences cena; 
12.5. ūdenstilpnes nosaukums; 
12.6. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti; 
12.7. licences saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta; 
12.8. tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese; 
12.9. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti (izņemot elektroniskām licencēm); 
12.10. izsniegšanas datums. 

13. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu. 
14. Visas licences ir numurētas pēc veidiem un cenām un reģistrētas likumdošanā noteiktā kārtībā. 
15. Licencētās makšķerēšanas organizētājs uzskaita izsniegtās licences īpašā licenču 
uzskaites žurnālā. 
16. Elektroniskās licences forma vizuāli var atšķirties no nolikuma pielikumā esošā licences parauga. 

VI. Makšķerēšanas licenču realizācijas un izsniegšanas kārtība 

17. Makšķerēšanas licences var iegādāties vai saņemt: 
17.1. makšķerēšanas licenču tirdzniecības vieta Zaubes pagastā: Mednieku un makšķernieku klubs 

“Zaube” (adrese: “Reķi”, Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads, tālr. 26537411, katru dienu no 
plkst. 7:00 - 23:00); 

17.2. interneta vietnē www.manacope.lv.  
18. Makšķerēšanas licenču iegādes kārtība: 

18.1. persona drīkst iegādāties makšķerēšanas licenci sev vai arī citai personai, attiecīgi norādot tās 
vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa nr. un e-pasta adresi saziņai; 

18.2. Latvijas Republikas pilsoņiem, iegādājoties makšķerēšanas licenci, ir jānorāda personas kods, bet 
citu valstu pilsoņiem ir jānorāda personas identificējošā dokumenta numurs vai personas kods; 

http://www.manacope.lv/


18.3. nav iespējams iegādāties makšķerēšanas licenci, tai skaitā citai personai, līdz brīdim kamēr tā nav 
reģistrējusi lomu kādai no šīs personas iepriekš iegādātām licencēm, kam beidzies darbības 
termiņš; 

18.4. katra licencētās makšķerēšanas dalībnieka pienākums ir iepazīties ar šo nolikumu un pildīt tā 
prasības, ko viņš apliecina ar parakstu, iegādājoties vai saņemot licenci klātienē, vai arī veicot 
atzīmi, iegādājoties vai saņemot licenci elektroniski; 

18.5. makšķerēšanai neizmantoto atņemto licenču vērtība makšķerniekam netiek atmaksāta; 
18.6. personai, kas, iegādājoties makšķerēšanas licenci interneta vietnē www.manacope.lv, apzināti 

mainījusi personas datus, attiecīgā licence tiks anulēta, neatmaksājot personai licences vērtību. 
Licences anulēšanas gadījumā makšķerniekam tiks nosūtīts anulēšanas iemesla paskaidrojums 
uz pirkšanas brīdī norādīto makšķernieka e-pasta adresi; 

18.7. makšķerniekam, kurš nodarbojas ar licencēto makšķerēšanu, ir jābūt klāt dokumentam, kas ļauj 
identificēt personu (fotogrāfija, vārds, uzvārds un personas kods), licencei, kā arī attiecīgajā laika 
periodā derīgai makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei, ja makšķernieks ietilpst 
to personu skaitā, kurām tādai ir jābūt saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra 
noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”. Personām 
ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem jābūt klāt invaliditātes apliecībai. 

VII. Licenču realizācijā iegūto līdzekļu izlietojums 

19. No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs reizi 
pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu 10% pārskaita valsts 
budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai. 
20. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 90% no licenču realizācijā iegūtās kopējās 
summas - vides un zivju aizsardzībai, zivju krājumu pavairošanai un licencētās makšķerēšanas 
nodrošināšanai. 

VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība 

21. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus lomus, 
norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot lomu uzskaites tabulā 
atbilstoši licences otrajā pusē norādītajam paraugam. 
22. Visu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites tabulām iesniegt licenču 
iegādes vietā vai lomu reģistrēt interneta vietnē www.manacope.lv (ja licence iegādāta šajā vietnē) vai arī 
nosūtīt pa pastu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi, kura norādīta šī Nolikuma 3. punktā un 
uz makšķerēšanas licences,  loma pārskatu iesniedzot piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa 
beigām. Organizētājs reģistrē personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un, 
izmantojot licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, paziņo par nepieciešamību 14 
dienu laikā iesniegt loma pārskatu. 
23. Ja 14 dienu laikā pēc organizētāja paziņojuma nosūtīšanas loma pārskats nav iesniegts, organizētājs 
par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu aizsardzības un uzraudzības iestādes. 
24. Katru ceturksni licencētās makšķerēšanas organizētājs nodrošina atgriezto licenču, kā arī pārskata par 
realizētajām licencēm un licencētās makšķerēšanas rezultātiem apkopošanu. Apkopotos lomu uzskaites 
datus līdz katra gada 1. februārim iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā 
institūtā „BIOR” kā pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.  

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un sniegtie pakalpojumi 

25. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi: 
25.1. sadarbībā ar pašvaldību sniegt informāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Cēsu 

novada mājas lapā un preses izdevumā par pašvaldības saistošiem noteikumiem par licencētās 
makšķerēšanas ieviešanu Augšezerā un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu tā 
piekrastē; 

25.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautā laikā saskaņā 
ar šī nolikuma 17. punktu; 

25.3.  uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām; 

25.4.  reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas licenču 
tirdzniecības vietā; 

http://www.manacope.lv/


25.5.  nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma 19. un 20. 
punktā noteiktām prasībām un 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;  

25.6.  īstenot regulāru zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu, saskaņā ar nolikuma 27.punktu; 
25.7.  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 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienestā informāciju 
par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un 
licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un 
uzturēšanā; 

25.8.  veikt makšķernieku lomu uzskaiti; 
25.9.  iepazīstināt makšķerniekus ar šajā nolikumā noteiktajām prasībām; 
25.10. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu; 
25.11. informēt makšķerniekus par publiskām piekļuves vietām Augšezerā;  
25.12. nodrošināt ārvalstu tūristiem angļu un krievu valodā vai, ja nepieciešams, arī citu Latvijas 

kaimiņvalstu valodā informāciju par saziņas iespējām ar organizētāju, licencētās makšķerēšanas, 
vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem, licenču veidiem, skaitu, to maksu, kā arī lomu 
uzskaiti. 

26. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem pakalpojumu, kas neietilpst 
makšķerēšanas licenču cenā - izīrē makšķerēšanas laipas, laivas, apmešanās vietas. 

X. Pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai, aizsardzībai un vides aizsardzības 
prasību kontrole 

27. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un zivju uzskaišu 
rezultātus, izstrādā un īsteno pasākumu plānu Augšezera zivju resursu atjaunošanai, papildināšanai un 
aizsardzībai un veic šādus pasākumus: 

27.1. malu zvejniecības ierobežošanu, normatīvo aktu ievērošanas kontroli un makšķerēšanas licenču 
esamības pārbaudes; 
27.2. zivju krājumu pavairošanu un dabiskā nārsta saglabāšanu, ielaižot katru gadu zivju mazuļus 
atbilstoši Augšezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem. 

28. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic Valsts vides 
dienesta inspektori un licencētās makšķerēšanas organizētājs. 
29. Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās pašvaldības pilnvarotas personas – Cēsu 
novada centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Vides un klimata neitralitātes nodaļas vides 
aizsardzības speciālisti, Valsts policija un Valsts vides dienesta pilnvarotas personas. 
30. Šī nolikuma 28. un 29. punktos minētās amatpersonas un pilnvarotās personas ir tiesīgas pārkāpuma 
gadījumā pārbaudīt makšķernieku lomu un izmantotos makšķerēšanas rīkus Augšezerā, tā tiešā tuvumā 
un veikt citas darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

XI. Noslēguma jautājumi 

31. Licencētās makšķerēšanas nolikums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas šī nolikuma saskaņojuma lapā 
norādītajās institūcijās un apstiprināšanas ar Cēsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, likuma “Par 
pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.  
32. Nolikuma darbības laiks ir pieci gadi no spēkā stāšanās dienas. 

XII. Nolikuma pielikumi 

33. Licenču paraugi (1., 2., 3., 4. pielikums). 
34. Licencētās makšķerēšanas vietas Augšezera karte-shēma (5. pielikums). 

 
 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J. Rozenbergs 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 



 

 

 

 

 

1.pielikums 

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Cēsu  
novada Zaubes pagasta Augšezerā 

 

Mednieku un makšķernieku klubs „Zaube”, „Reķi”, Zaube,  Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV- 
4113, reģ. Nr.40008029413 

Sešu stundu  licence makšķerēšanai Augšezerā 

 

Cena 6,00 euro                                                                             Nr.____________ 

 

              (licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta) 

                                         
____________________________________________________________________ 

                                             ( licences derīguma datums un laiks ) 

____________________________________________________________________ 

tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese 

Kas jāzina licences īpašniekam. 

 
1. Makšķerējot ievērojiet 2015.gada 22.decembra Ministru Kabineta noteikumus Nr.800 

„Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – 
“Makšķerēšanas noteikumi”)  un licencētās makšķerēšanas nolikumu. 

2. Šī licence dod tiesības paturēt lomā ne vairāk kā divas līdakas, divas karpas (karpas ne 
mazākas par 40 cm), pārējās zivis - atbilstoši „Makšķerēšanas noteikumiem”; 

3. No 15.februāra līdz 30.aprīlim aizliegts paturēt lomā līdakas; 
4.  Par konstatētajiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās 

makšķerēšanas organizētājam pa tālruni  26537411 . 
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā 

pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma 
termiņa beigām licenci 5 dienu laikā atdodiet tās iegādes vietā vai nosūtiet pa pastu. Ja 
licence iegādāta www.manacope.lv, lomu šajā vietnē reģistrē piecu dienu laikā pēc 
licences derīguma termiņa beigām  

6. Licence ar labojumiem nav derīga. 
 

Licenci izsniedza____________________ 

                                (paraksts, datums) 

 

http://www.manacope.lv/


Licenci saņēma,  

un ar licencētas makšķerēšanas noteikumiem iepazinās:  _____________________                          

                                                                                     (paraksts, datums) 

 

 

 

Lomu uzskaites tabula 

Zivs suga Skaits, gab. Kopējais svars, kg 

   

   

   

   

   

   

 

  



 

2.pielikums   

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu  
Cēsu novada Zaubes pagasta Augšezerā 

 

Mednieku un makšķernieku klubs „Zaube”, „Reķi”, Zaube,  Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV- 
4113, reģ. Nr.40008029413 

Divpadsmit stundu  licence makšķerēšanai Augšezerā 

 

Cena 10,00 euro                                                                             Nr.____________ 

 

              (licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta) 

                                         
____________________________________________________________________ 

                                             ( licences derīguma datums un laiks ) 

____________________________________________________________________ 

tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese 

Kas jāzina licences īpašniekam. 

1. Makšķerējot ievērojiet 2015.gada 22.decembra Ministru Kabineta noteikumus Nr.800 
„Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – 
“Makšķerēšanas noteikumi”)  un licencētās makšķerēšanas nolikumu. 

2. Šī licence dod tiesības paturēt lomā ne vairāk kā divas līdakas, divas karpas (karpas ne 
mazākas par 40 cm), pārējās zivis - atbilstoši „Makšķerēšanas noteikumiem”; 

3. No 15.februāra līdz 30.aprīlim aizliegts paturēt lomā līdakas; 
4.  Par konstatētajiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās 

makšķerēšanas organizētājam pa tālruni  26537411 . 
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, 

vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa 
beigām licenci 5 dienu laikā atdodiet tās iegādes vietā vai nosūtiet pa pastu. Ja licence 
iegādāta www.manacope.lv,  lomu šajā vietnē reģistrē piecu dienu laikā pēc licences 
derīguma termiņa beigām. 

6. Licence ar labojumiem nav derīga. 
 

Licenci izsniedza____________________ 

                                (paraksts, datums) 

 

Licenci saņēma,  

un ar licencētas makšķerēšanas noteikumiem iepazinās:  _____________________                          

                                                                                     (paraksts, datums) 

 



 

 

 

 

  

 

Lomu uzskaites tabula 

Zivs suga Skaits, gab. Kopējais svars, kg 

   

   

   

   

   



3.pielikums 

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu  
Cēsu novada Zaubes pagasta Augšezerā 

 

 

Mednieku un makšķernieku klubs „Zaube”, „Reķi”, Zaube,  Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV- 4113, 
reģ. Nr.40008029413 

Divdesmit četru stundu  licence makšķerēšanai Augšezerā 

 

Cena 15,00 euro                                                                           Nr.____________ 

 

              (licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta) 

                                         
____________________________________________________________________ 

                                             ( licences derīguma datums un laiks ) 

____________________________________________________________________ 

tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese 

Kas jāzina licences īpašniekam. 

1. Makšķerējot ievērojiet 2015.gada 22.decembra Ministru Kabineta noteikumus Nr.800 
„Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – “Makšķerēšanas 
noteikumi”)  un licencētās makšķerēšanas nolikumu. 

2. Šī licence dod tiesības paturēt lomā ne vairāk kā divas līdakas, divas karpas (karpas ne 
mazākas par 40 cm), pārējās zivis - atbilstoši „Makšķerēšanas noteikumiem”; 

3. No 15.februāra līdz 30.aprīlim aizliegts paturēt lomā līdakas; 
4.  Par konstatētajiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās 

makšķerēšanas organizētājam pa tālruni  26537411 . 
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, 

vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa 
beigām licenci 5 dienu laikā atdodiet tās iegādes vietā vai nosūtiet pa pastu. Ja licence 
iegādāta www.manacope.lv,  lomu šajā vietnē reģistrē piecu dienu laikā pēc licences 
derīguma termiņa beigām. 

6. Licence ar labojumiem nav derīga. 
 

Licenci izsniedza____________________ 

                                (paraksts, datums) 

 

Licenci saņēma,  

un ar licencētas makšķerēšanas noteikumiem iepazinās:  _____________________                          

                                                                                     (paraksts, datums) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Lomu uzskaites tabula 

Zivs suga Skaits, gab. Kopējais svars, kg 

   

   

   

   

   

   



4.pielikums 

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu  
Cēsu novada Zaubes pagasta Augšezerā 

 

 

Mednieku un makšķernieku klubs „Zaube”, „Reķi”, Zaube,  Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV- 4113, 
reģ. Nr.40008029413 

Gada bezmaksas  licence makšķerēšanai Augšezerā 

 

                                                                                              Nr.___________ 

 

              (licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta) 

                                         
____________________________________________________________________ 

                                             ( licences derīguma datums un laiks ) 

____________________________________________________________________ 

tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese 

Kas jāzina licences īpašniekam. 

1. Makšķerējot ievērojiet 2015.gada 22.decembra Ministru Kabineta noteikumus Nr.800 
„Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – “Makšķerēšanas 
noteikumi”)  un licencētās makšķerēšanas nolikumu. 

2. Šī licence dod tiesības paturēt lomā ne vairāk kā divas līdakas, divas karpas (karpas ne 
mazākas par 40 cm), pārējās zivis - atbilstoši „Makšķerēšanas noteikumiem”; 

3. No 15.februāra līdz 30.aprīlim aizliegts paturēt lomā līdakas; 
4.  Par konstatētajiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās 

makšķerēšanas organizētājam pa tālruni  26537411 . 
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē, 

vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas. Pēc licences derīguma termiņa 
beigām licenci 5 dienu laikā atdodiet tās iegādes vietā vai nosūtiet pa pastu. Ja licence 
iegādāta www.manacope.lv,  lomu šajā vietnē reģistrē piecu dienu laikā pēc licences 
derīguma termiņa beigām. 

6. Licence ar labojumiem nav derīga. 
 

Licenci izsniedza____________________ 

                                (paraksts, datums) 

Licenci saņēma,  

un ar licencētas makšķerēšanas noteikumiem iepazinās:  _____________________                          

                                                                                     (paraksts, datums) 

 

 



 

  

Lomu uzskaites tabula 

 

Zivs suga Makšķerēšanas 
datums 

Zivju skaits, gab. Zivju kopējais svars, kg 

    

    

    

    

    

    



5.pielikums 

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Cēsu 
novada Zaubes pagasta Augšezerā 

 

Licencētās makšķerēšanas vietas Augšezera karte-shēma 

 

 

  

   

   

  



 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Cēsu novada domes 2022. gada 11. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 30  

“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Cēsu novada Zaubes pagasta Augšezerā”  
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1.Īss projekta satura 
izklāsts 

Zvejniecības likuma 10. panta piektā daļa nosaka, 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).  

Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 "Licencētās 
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 7.punkts nosaka, 
ka Licencētās makšķerēšanas organizētājs izstrādā ūdenstilpes licencētās 
makšķerēšanas nolikumu. Nolikumā paredz licencētās makšķerēšanas 
noteikumus un citus nosacījumus makšķerēšanai konkrētajā ūdenstilpē, 
10.punkts nosaka nepieciešamos saskaņojumus, savukārt 15.punkts 
nosaka, ka pašvaldība apstiprina saistošos noteikumus par licencēto 
amatierzveju saskaņā ar nolikumu, kas saskaņots normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 
Makšķerēšanas kārtību regulē Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 
noteikumi Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
noteikumi". 
Cēsu novada pašvaldība 2022.gada 18.jūlijā (pašvaldības reģ. Nr.6.2-
10/2022/5710) ir saņēmusi biedrības Mednieku un makšķernieku klubs 
“Zaube", reģ. Nr.50008235771 (turpmāk – biedrība) 2022.gada 18.jūlija 
iesniegumu, kurā biedrība lūdz Cēsu novada domi pieņemt saistošos 
noteikumus “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Cēsu novada Zaubes 
pagasta Augšezerā”. 
Iesniegumam biedrība ir pievienojusi MK noteikumu 10.punktā minēto 
iestāžu nolikuma saskaņojumus: 

1. 2022.gada 24.maija Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības 
departamenta direktora elektroniski parakstītu vēstuli Nr.4.1-
3e/850/2022 Par  “Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Cēsu 
novada Zaubes pagasta Augšezerā” saskaņošanu; 

2. 2022.gada 7.jūlija Institūta BIOR Zivju resursu pētniecības 
departamenta vadītāja elektroniski parakstītu vēstuli Nr.30-
1/150-e “Par licencētās makšķerēšanas nolikuma 
saskaņošanu”; 

3. 2019.gada 13.jūnija Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālas 
vides pārvaldes direktora elektroniski parakstītu vēstuli Nr. 
2.4/1610/VI/2022 “Par makšķerēšanas nolikuma 
saskaņošanu”. 

2.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus, 
makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus 
nosacījumus makšķerēšanai Cēsu novada Zaubes pagasta Augšezerā. 
Licencēto makšķerēšanu saskaņā ar  14.10.2014 Pārjaunojuma līgumu 
Nr.123 organizē biedrība, kas izveidota Augšezera apsaimniekošanai. 
Biedrības adrese: „Reķi", Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads, reģistrācijas 

  

https://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/34871-zvejniecibas-likums#p10
https://likumi.lv/ta/id/279205-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/279205-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-noteikumi


Nr. 40008029413, kontakttālrunis 26537411, e-pasts: 
Marchello172@inbox.lv 

3.Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

 
Saistošie noteikumiem nav ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Tiešas ietekmes nav. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties 
Cēsu novada domē un pie organizētāja - biedrības Mednieku un 
makšķernieku klubs “Zaube". Biedrības adrese: „Reķi", Zaube, Zaubes 
pagasts, Cēsu novads, reģistrācijas Nr. 40008029413, kontakttālrunis 
26537411, e-pasts: Marchello172@inbox.lv 
 

7. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas. 

 

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J. Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

mailto:Marchello172@inbox.lv
mailto:Marchello172@inbox.lv

