
 

APSTIPRINĀTI 
ar Cēsu novada domes 

__.__2023. lēmumu Nr. ___ 
Protokols Nr. __, ___. punkts 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs, Cēsu novadā 

2023. gada ___. _________                  Nr.__ 
 

Par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā 
 

 Izdoti saskaņā ar  
Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta makšķerēšana Cēsu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā Ruckas ezerā. 
 

2. Licencētā makšķerēšana Ruckas ezerā Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
tiek organizēta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar 
nolikumu "Par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā " (pielikumā). 

 
3. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Cēsu novada pašvaldības policija un 

pašvaldības pilnvarotas amatpersonas. 
 
 
 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs   /personiskais paraksts/  J.Rozenbergs 
 
 

 



 

Pielikums 
Cēsu novada domes  

2023. gada ___. ________________ 
saistošajiem noteikumiem Nr. _____ 

 
 NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU RUCKAS EZERĀ  

 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Nolikums par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā (turpmāk – nolikums) nosaka kārtību kādā tiek veikta 

licencētā makšķerēšana Ruckas ezerā. 
2. Ruckas ezers, kura platība ir 41 ha, atrodas Stalbes pagasta teritorijā.  
3. Ruckas ezers ir privāta ūdenstilpne, kurā zvejas tiesības saskaņā ar Civillikuma 1115.panta II pielikumu 

pieder valstij.  
4. Licencētā makšķerēšana Ruckas ezerā tiek organizēta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 

22.decembra noteikumiem Nr.799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 
5.3.punktu  un Vides risinājuma institūta 2019.gada Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem Ruckas 
ezeram.  

5. Licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā organizē biedrība „Ruckas viļņi”, reģistrācijas Nr.40008143475, 
juridiskā adrese: „Zaļās āres”, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151, telefons 25513192, e-pasta 
adrese: ruckasvilni@inbox.lv, turpmāk – licencētās makšķerēšanas organizētājs. 

 
II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi 

6. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Ruckas ezera platībā. 
7. Licencētā makšķerēšana tiek īstenota atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem 

Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ar šādiem papildus nosacījumiem: 
7.1. vienam makšķerniekam vienas diennakts lomā atļauts paturēt līdz 3 līdakām, 2 zandartiem, 3 

līņiem (ar minimālo pieļaujamo garumu 25 cm), 1 karpu (ar svaru, kas zivij nepārsniedz 4 kg), 3 
asariem un 3 karūsas; 

7.2. vienai personai vienlaikus atļauts izmantot ne vairāk kā viena veida licenci; 
7.3. makšķerrīku skaits, ko licences īpašnieks vienlaikus izmanto makšķerēšanai, nedrīkst pārsniegt 

attiecīgajā licencē norādīto makšķerrīku (attiecīgi vienu vai divus makšķerrīkus, kā tas norādīts šī 
nolikuma 8. punkta apakšpunktos); 

7.4. atklātā ūdens periodā makšķerēšana no laivas atļauta no 1. maija līdz 1. novembrim; 
7.5. no ledus segas izveidošanās brīža, vai ne vēlāk kā no 1. novembra, līdz 1. aprīlim makšķerēšana 

Ruckas ezerā ir aizliegta drošības apsvērumu dēļ (ezerā izvietoti un darbojas aeratori); 
7.6. aizliegta vēžošana un zemūdens medības; 
7.7. Ruckas ezerā var izmantot tikai Ruckas ezera laivu bāzē reģistrētās airu laivas. Ruckas ezera piekrastes 

zemes īpašnieki un to ģimenes locekļi, var izmantot sev piederošās valsts akciju sabiedrībā "Ceļu 
satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - CSDD) reģistrētās airu laivas, kuras paredzētas izmantošanai 
tikai Ruckas ezerā; 

7.8. no laivas atļauts makšķerēt tikai gaišajā diennakts laikā; 
7.9. bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem  bez  pieaugušo klātbūtnes  makšķerēt no laivām 

aizliegts. 
8. Licenču veidi un maksa par licencēm: 

Licences veids cena (EUR) Skaits (gab.) sezonā 

8.1. vienas diennakts licence makšķerēšanai ar vienu 
makšķerrīku  

5,00 
nav ierobežots 

8.2. vienas diennakts licence makšķerēšanai ar diviem 
makšķerrīkiem 

7,00 nav ierobežots 

8.3. bezmaksas sezonas (no 1. maija līdz 1. novembrim) licence 
makšķerēšanai ar diviem makšķerrīkiem 

0,00 50 

9. Bezmaksas sezonas licenci makšķerēšanai ar diviem makšķerrīkiem ir tiesības saņemt pēc pašvaldības, 
kuras administratīvajā teritorijā atrodas Ruckas ezers, un licencētās makšķerēšanas organizētāja 



 

savstarpēji saskaņota saraksta šādām personām: 
9.1. Ruckas ezera piekrastes zemju īpašniekiem un to ģimenes locekļiem; 
9.2. bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kas ir vecākas par 65 gadiem; 
9.3. personām ar invaliditāti un politiski represētām personām.  

10. Lai personu iekļautu nolikuma 9.punktā minētajā sarakstā, personas atbilstību nolikuma prasībām 
izvērtē pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas Ruckas ezers. Iekļaujot personu sarakstā 
norāda pamatojumu bezmaksas licences piešķiršanai. 

11. Pēc bezmaksas licenču kopējā limita izmantošanas (50 gab. sezonā), papildus bezmaksas licences 
netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga vienas 
dienas licence. 

12. Personai, kura atbilst nolikuma 9.punkta minētajām prasībām, uz sezonu var tikt izsniegta tikai viena 
bezmaksas licence. 

 
III. Makšķerēšanas licences saturs un realizācijas kārtība 

13. Licence tiek noformēta atbilstoši attiecīgās licences paraugam šī nolikuma 1.pielikumā. Licencē tiek 
uzrādīts licences veids, kārtas numurs, cena, derīguma termiņš, ezera nosaukums, makšķerēšanas 
nosacījumi, ziņas par makšķerēšanas organizētāju, licences izsniedzēja un saņēmēja paraksts, 
izsniegšanas datums, pulksteņa laiks. 

14. Licence ir derīga tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu konkrētajai personai. 
15. Licences var iegādāties: 

15.1.  pie Ruckas ezera “Laivu bāzē” (tālr. 29421836) atklātā ūdens sezonā (no 1. maija līdz 
1. novembrim) no plkst. 6.00 – 18.00 (laivu bāzes atrašanās vietu skatīt šī nolikuma 2.pielikumā); 

15.2. tīmekļvietnē www.manacope.lv (izņemot bezmaksas sezonas licenci makšķerēšanai ar diviem 
makšķerrīkiem); 

15.3. jebkurā citā licenču iegādes vietā, kas publicēta licencētās makšķerēšanas organizētāja sociālajā kontā 
interneta tīmekļa vietnē Facebook “Ruckas atpūtas bāze” 

16. Bezmaksas sezonas licences makšķerēšanai ar diviem makšķerrīkiem var saņemt tikai Ruckas ezera “Laivu 
bāzē” atklātā ūdens sezonā (no 1. maija līdz 1. novembrim) no plkst. 6.00 – 18.00, uzrādot personas 
apliecinošus dokumentus, ja persona ir iekļauta nolikuma 9. punktā minētajā sarakstā.  

17. Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība makšķerniekam netiek 
atlīdzināta. 

 
IV. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences 

18. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas organizētājs līdz 10. janvārim un 10. 
jūlijam valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai pārskaita 20% . 

19. Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas, kas tiek 
izmantoti zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, licencētās makšķerēšanas organizēšanas un kontroles 
nodrošināšanai, makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā un ar 
makšķerēšanu saistīta tūrisma attīstībai. 

 
V. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība 

20. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus diennakts lomus, norādot 
datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu, svaru/garumu), ziņas par lomiem aizpildot un 
iesniedzot:  
20.1. vienas diennakts licences otrajā pusē norādītajā lomu uzskaites tabulā, ja licence iegādāta šī 

nolikuma 15.1. (Ruckas ezera “Laivu bāzē”) un 15.3. (Facebook.com sociālā kontā “Ruckas 
atpūtas bāze”) apakšpunktos norādītajās vietās. Aizpildīto lomu uzskaites tabulu ne vēlāk kā 5 
dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām iesniedz licences saņemšanas vietā vai Ruckas 
ezera “Laivu bāzē”, vai nosūta licencētās makšķerēšanas organizētājam pa pastu (adrese “Zaļās 
āres”, Stalbes pagasts, LV – 4151) vai elektroniski uz e-pasta adresi: ruckasvilni@inbox.lv . 

20.2. lomu uzskaites tabulā tīmekļvietnē www.manacope.lv, ja licence iegādāta tīmekļvietnē 
www.manacope.lv. 

20.3. bezmaksas licences īpašnieki ziņas par lomu norāda lomu uzskaites tabulā, kuru saņem šī nolikuma 
16.punktā norādītajā licenču izsniegšanas vietā (Ruckas ezera “Laivu bāze”) kopā ar bezmaksas 

http://www.manacope.lv/
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sezonas licenci, un iesniedz Ruckas ezera “Laivu bāzē” vai nosūta licencētās makšķerēšanas 
organizētājam pa pastu (adrese “Zaļās āres”, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV – 4151) vai 
elektroniski uz e-pasta adresi: ruckasvilni@inbox.lv . 

21. Atskaite par lomiem sniedzama arī tad, ja makšķerēšanas dienā vai sezonā zivis nav noķertas. 
22. Aizpildītās lomu uzskaites formas, ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām iesniedzama 

licences saņemšanas vietā vai Ruckas ezera “Laivu bāzē”, vai nosūtāma licencētās makšķerēšanas organizētājam 
pa pastu (adrese “Zaļās āres”, Stalbes pagasts, LV – 4151) vai elektroniski uz e-pastu: ruckasvilni@inbox.lv, 
izņemot gadījumus, ja licence iegādāta tīmekļvietnē  www.manacope.lv, kad uzskaites formu ne vēlāk kā 5 dienu 
laikā pēc licences derīguma termiņa beigām iesniedz šajā tīmekļvietnē. 

23. Licences ar lomu uzskaiti līdz nākamā gada 1. februārim licencētās makšķerēšanas organizētājs nosūta 
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "BIOR".  

24. Licencētās makšķerēšanas organizētājs reģistrē personas, kas ir pārkāpušas šajā nolikumā noteikto 
lomu uzskaites kārtību, un, sazinoties pa licencē norādīto tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, 
paziņo par nepieciešamību steidzami iesniegt loma pārskatu ne ilgāk kā 14 dienu laikā. Ja pēc šī 
termiņa lomu pārskats nav iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu 
aizsardzības un uzraudzības iestādes. 

 
VI. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un sniegtie pakalpojumi  

25. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi: 
25.1. nodrošināt atbilstošu norādes zīmju par licencēto makšķerēšanu izvietošanu Ruckas ezerā un tā 

piekrastē; 
25.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar nolikumu; 
25.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām 

prasībām;  
25.4. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši nolikumā noteiktajai kārtībai; 
25.5. uzskaitīt pārdotās un izsniegtās makšķerēšanas licences (izņemot interneta vietnē 

www.manacope.lv pārdotās licences) īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas licenču 
tirdzniecības vietā; 

25.6. uzskaitīt interneta vietnē www.manacope.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; 

25.7. nodrošināt to naudas līdzekļu sadali, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, kā arī attiecīgo līdzekļu 
izmantošanu atbilstoši nolikumā paredzētajiem mērķiem; 

25.8. noteikt atbildīgo personu, kura piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības 
pasākumos, kā arī reizi gadā līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par 
veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī 
informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras 
izveidošanu un uzturēšanu; 

25.9. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – līdz 
15. jūlijam un 15. janvārim – par iepriekšējo pusgadu; 

25.10. labiekārtot un uzturēt kārtībā makšķerēšanas vietas. 
26. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz šādus papildus pakalpojumus, kas neietilpst licences cenā: 

26.1. laivu, plosta noma (Ruckas ezera piekrastes zemes īpašniekiem un to ģimenes locekļiem laivas 
makšķerēšanai tiek izsniegtas bez maksas); 

26.2. apmešanās vietas noma. 
 

VII. Pasākumi zivju resursu pavairošanai, saglabāšanai un aizsardzībai 
27. Licencētās makšķerēšanas organizētājs īsteno šādus pasākumus zivju resursu pavairošanai, saglabāšanai un 

aizsardzībai : 
27.1. zivju resursu pavairošanu veic atbilstoši Vides risinājuma institūta 2019. gada Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumiem Ruckas ezeram, attiecīgi papildinot vienvasaras zandarta mazuļus ~2000-4000 ne biežāk kā 
katru trešo gadu, taču ne retāk kā katru piekto gadu un vienvasaras līdaku mazuļus ~300-600 ne biežāk kā 
katru otro gadu, taču ne retāk kā katru  trešo gadu. 

mailto:ruckasvilni@inbox.lv
mailto:ruckasvilni@inbox.lv
http://www.manacope.lv/


 

27.2. malu zvejniecības apkarošanu (ezera apsekošanu, reidu organizēšanu, pašvaldības un valsts institūciju 
piesaisti malu zvejniecības apkarošanas darbu organizēšanā);  

27.3. licenču pārbaudi nolikuma darbības laikā.  
28. Licencētās makšķerēšanas noteikumu un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu uzrauga 

Zvejniecības likuma 18. pantā minētās institūcijas, un uzraudzībā piedalās arī Zvejniecības likuma 
20. pantā minētās personas.  

29. Nolikuma 28. punktā minētās amatpersonas un pilnvarotās personas ir tiesīgas pārkāpuma gadījumā 
atsavināt makšķerēšanas licenci, kā arī pārbaudīt makšķernieka lomu un izmantotos makšķerēšanas 
rīkus un veikt citas darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 
VIII. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības ilgums 

30. Nolikums stājas spēkā Pašvaldību likuma 47. pantā noteiktajā kārtībā. 
31. Nolikums ir spēkā līdz 2026. gada 31. martam, kopš tā spēkā stāšanās dienas. 

 
IX. Nolikuma pielikumi 

32. Licenču paraugi un loma uzskaites forma (1.pielikums). 
33. Ruckas ezera shēma (2.pielikums); 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

Biedrība „Ruckas viļņi”, reģistrācijas Nr. 40008143475, 
adrese “Zaļās Āres”, Stalbes pagasts, Cēsu novads. LV – 
4151, epasts: ruckasvilni@inbox.lv, tel. 25513192 

 
Vienas dienas licence makšķerēšanai Ruckas ezerā ar vienu 

makšķerrīku  
CENA 5,00 Eur                                                       Nr.__ 

____________________________________________ 
        (licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods) 
    ____________________________________________ 
             (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

Derīga  ______________________________   
(datums/laiks) 

Kas jāzina licences īpašniekam. 
1. Makšķerēšana Ruckas ezerā notiek saskaņā ar 

nolikumu par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā. 
2. Vienam makšķerniekam vienas dienas lomā atļauts 

paturēt līdz 3 līdakām, 2 zandartiem, 3 līņiem ( ar 
minimālo pieļaujamo garumu 25 cm), 3 asariem, 3 
karūsas, 1 karpu (ar svaru, kas zivij nepārsniedz 4 kg). 

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

4. Makšķerrīku skaits, kas vienlaikus tiek izmantots 
makšķerēšanai nedrīkst pārsniegt licencē norādīto 
makšķerrīku skaitu. 

5. Atklātā ūdens periodā makšķerēt no laivas vai cita 
peldošā līdzekļa (piemēram, plosta) atļauts no 1.maija 
līdz ledus segas izveidei. 

6. No ledus segas izveidošanās brīža, vai ne vēlāk kā no 
1.novembra, līdz 1. aprīlim makšķerēšana Ruckas ezerā 
ir aizliegta drošības apsvērumu dēļ (ezerā izvietoti un 
darbojas aeratori).  

7. Aizliegta vēžošana un zemūdens medības. 
8. Ruckas ezerā var izmantot tikai Ruckas ezera laivu bāzē 

reģistrētās airu laivas. Ezera piekrastes zemes īpašnieki 
un to ģimenes locekļi var izmantot sev piederošās 
CSDD reģistrētās airu laivas, kuras  paredzētas 
lietošanai tikai Ruckas ezerā. 

9. No laivām atļauts makšķerēt tikai gaišajā diennakts 
laikā. 

10. Bērniem  un  pusaudžiem  vecumā līdz  16 gadiem  bez  
pieaugušo  makšķerēt no laivām aizliegts. 

11. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu 
pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas 
organizētājam. 

12. Pēc makšķerēšanas jāaizpilda lomu uzskaites tabula. 
Aizpildītā tabula ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc licences 
derīguma termiņa beigām iesniedzama licences 
saņemšanas vietā vai Ruckas ezera “Laivu bāzē”, vai 
nosūtāma licencētās makšķerēšanas organizētājam pa 
pastu (adrese “Zaļās āres”, Stalbes pagasts, LV – 4151) 
vai elektroniski uz e-pasta adresi: ruckasvilni@inbox.lv . 

Licenci izsniedza ________________  
 (paraksts)                                   

Licenci saņēma __________________ 
 (licences īpašnieka paraksts) 

 

Lomu uzskaites tabula 

Zivs suga Skaits, gab. 
Kopējais svars -kg 

(asariem – 
garums, cm)  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
  

   

   

   

1.pielikums  
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā  

mailto:ruckasvilni@inbox.lv
mailto:ruckasvilni@inbox.lv


 

 

 
 
 
 
 
 
 

Biedrība „Ruckas viļņi”, reģistrācijas Nr. 40008143475, adrese 
“Zaļās Āres”, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV – 4151, e-pasts: 
ruckasvilni@inbox.lv, tel. 25513192 

 
Vienas dienas licence makšķerēšanai Ruckas ezerā ar diviem 

makšķerrīkiem  
CENA 7,00 Eur                                                       Nr.__ 

____________________________________________ 
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods) 

____________________________________________ 
(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

 
Derīga  ______________________________   

(datums/laiks) 
Kas jāzina licences īpašniekam. 

1. Makšķerēšana Ruckas ezerā notiek saskaņā ar 
nolikumu par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā. 

2. Vienam makšķerniekam vienas dienas lomā atļauts 
paturēt līdz 3 līdakām, 2 zandartiem, 3 līņiem ( ar 
minimālo pieļaujamo garumu 25 cm), 3 asariem, 3 
karūsām, 1 karpu (ar svaru, kas zivij nepārsniedz 4 kg). 

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

4. Makšķerrīku skaits, kas vienlaikus tiek izmantots 
makšķerēšanai nedrīkst pārsniegt licencē norādīto 
makšķerrīku skaitu. 

5. Atklātā ūdens periodā makšķerēt no laivas vai cita 
peldošā līdzekļa (piemēram, plosta) atļauts no 1.maija 
līdz ledus segas izveidei. 

6. No ledus segas izveidošanās brīža, vai ne vēlāk kā no 
1.novembra, līdz 1. aprīlim makšķerēšana Ruckas ezerā 
ir aizliegta drošības apsvērumu dēļ (ezerā izvietoti un 
darbojas aeratori).  

7. Aizliegta vēžošana un zemūdens medības. 
8. Ruckas ezerā var izmantot tikai Ruckas ezera laivu bāzē 

reģistrētās airu laivas. Ezera piekrastes zemes īpašnieki 
un to ģimenes locekļi var izmantot sev piederošās 
CSDD reģistrētās airu laivas, kuras  paredzētas 
lietošanai tikai Ruckas ezerā. 

9. No laivām atļauts makšķerēt tikai gaišajā diennakts 
laikā. 

10. Bērniem  un  pusaudžiem  vecumā līdz  16 gadiem  bez  
pieaugušo  makšķerēt no laivām aizliegts. 

11. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu 
pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas 
organizētājam. 

12. Pēc makšķerēšanas jāaizpilda lomu uzskaites tabula. 
Aizpildītā tabula ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc licences 
derīguma termiņa beigām iesniedzama licences 
saņemšanas vietā vai Ruckas ezera “Laivu bāzē”, vai 
nosūtāma licencētās makšķerēšanas organizētājam pa 
pastu (adrese “Zaļās āres”, Stalbes pagasts, LV – 4151) 
vai elektroniski uz e-pasta adresi: ruckasvilni@inbox.lv . 

Licenci izsniedza ________________  
 (paraksts)                                   

Licenci saņēma __________________ 
 (licences īpašnieka paraksts) 

Lomu uzskaites tabula 

Zivs suga Skaits, gab. 
Kopējais svars, kg 

(asariem – 
garums, cm) 
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Biedrība „Ruckas viļņi”, reģistrācijas Nr. 40008143475, adrese 
“Zaļās Āres”, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV – 4151, e-pasts: 
ruckasvilni@inbox.lv, tel. 25513192 

 

Bezmaksas sezonas licence makšķerēšanai Ruckas ezerā ar 
diviem makšķerrīkiem 

CENA 0,00 Eur                                                       Nr.__ 
____________________________________________ 

(licences īpašnieka vārds, uzvārds, personas kods) 
____________________________________________ 

(tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 
 

Atļauts makšķerēt 20___. g. makšķerēšanas sezonā no 
1.maija līdz 1.novembrim  
 
Kas jāzina licences īpašniekam: 
1. Makšķerēšana Ruckas ezerā notiek saskaņā ar 

nolikumu par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā. 
2. Vienam makšķerniekam vienas dienas lomā atļauts 

paturēt līdz 3 līdakām, 2 zandartiem, 3 līņiem ( ar 
minimālo pieļaujamo garumu 25 cm), 3 asariem, 3 
karūsām, 1 karpu (ar svaru, kas  zivij nepārsniedz 4 kg). 

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

4. Makšķerrīku skaits, kas vienlaikus tiek izmantots 
makšķerēšanai nedrīkst pārsniegt licencē norādīto 
makšķerrīku skaitu. 

5. Atklātā ūdens periodā makšķerēt no laivas vai cita 
peldošā līdzekļa (piemēram, plosta) atļauts no 1.maija 
līdz ledus segas izveidei. 

6. No ledus segas izveidošanās brīža, vai ne vēlāk kā no 
1.novembra, līdz 1. aprīlim makšķerēšana Ruckas ezerā 
ir aizliegta drošības apsvērumu dēļ (ezerā izvietoti un 
darbojas aeratori).  

7. Aizliegta vēžošana un zemūdens medības. 
8. Ruckas ezerā var izmantot tikai Ruckas ezera laivu bāzē 

reģistrētās airu laivas. Ezera piekrastes zemes īpašnieki 
un to ģimenes locekļi var izmantot sev piederošās 
CSDD reģistrētās airu laivas, kuras  paredzētas 
lietošanai tikai Ruckas ezerā. 

9. No laivām atļauts makšķerēt tikai gaišajā diennakts 
laikā. 

10. Bērniem  un  pusaudžiem  vecumā līdz  16 gadiem  bez  
pieaugušo  makšķerēt no laivām aizliegts. 

11. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu 
pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās makšķerēšanas 
organizētājam. 

12. Pēc makšķerēšanas jāaizpilda lomu uzskaites tabula. 
Aizpildītā tabula ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc licences 
derīguma termiņa beigām iesniedzama Ruckas ezera 
“Laivu bāzē”, vai nosūtāma licencētās makšķerēšanas 
organizētājam pa pastu (adrese “Zaļās āres”, Stalbes 
pagasts, LV – 4151) vai elektroniski uz e-pasta adresi: 
ruckasvilni@inbox.lv . 

Licenci izsniedza __________  
 (paraksts)                                       

Licenci saņēma ___________ 
 (paraksts) 

Lomu uzskaites tabula 

Zivs suga Skaits, gab. 
Kopējais svars, kg 

(asariem – 
garums, cm) 
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Licencētās makšķerēšanas vieta – Ruckas ezers 
 

 
 

 

__    -  Ruckas ezera “Laivu bāze”

2.pielikums  
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā  



 

Cēsu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. ___  
" Par licencēto makšķerēšanu Ruckas ezerā"  

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija  

1.Mērķis un nepieciešamības 
pamatojums  

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā 
tiek organizēta licencētā makšķerēšana Ruckas ezerā Cēsu 
novada administratīvajā teritorijā. 
Licencētā makšķerēšana tika ieviesta, lai radītu labvēlīgus 
apstākļus zivju krājumu bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai, aizsardzībai un racionālai izmantošanai. 
Licencētā makšķerēšana sniedz papildu līdzekļus zivju 
krājumu pavairošanai un aizsardzībai. 

2.Fiskālā ietekme uz pašvaldības 
budžetu  

Nav 

3.Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, 
iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā, kā arī 
plānotā regulējuma ietekme uz 
konkurenci  

Nav 

4.Ietekme uz administratīvajām 
procedūrām un to izmaksām  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu 

5.Ietekme uz pašvaldības funkcijām un 
cilvēkresursiem  

Nav 

6.Informācija par izpildes 
nodrošināšanu  

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās biedrība „Ruckas 
viļņi”, reģistrācijas Nr.40008143475, organizējot licenču 
uzskaiti un tirdzniecību, sniedzot atskaites normatīvajos 
aktos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

7.Prasību un izmaksu samērīgums pret 
ieguvumiem, ko sniedz mērķa 
sasniegšana  

Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa 
sasniegšanas nodrošināšanai un paredz tikai to, kas ir 
vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai.  

8.Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar 
privātpersonām un institūcijām  

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā ir notikušas 
konsultācijas ar sabiedrību, biedrību un saskaņojumi ar 
Zemkopības ministriju, Dabas aizsardzības pārvaldi, Valsts 
Vides dienestu un BIOR. 
Atbilstoši Pašvaldību likuma 46. panta trešās daļas 
regulējumam, saistošo noteikumu projekts un tam 
pievienotais paskaidrojuma raksts tika ievietots pašvaldības 
mājaslapā www.dkn.lv sadaļā Pašvaldība/Normatīvie 
akti/Saistošo noteikumu projekti sabiedrības viedokļa 
noskaidrošanai. Viedokļa izteikšanas termiņš noteikts divas 
nedēļas no publicēšanas dienas. 

 
 
 
 
 

https://likumi.lv/ta/id/336956-pasvaldibu-likums
https://likumi.lv/ta/id/336956-pasvaldibu-likums#p46

