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Nolikums 

 par licenc ēto makš ķerēšanu Kukšu ezer ā 

 

1. Visp ārīgie jaut ājumi 

 

1.1. Kukšu ezers atrodas Alsungas novada teritorijā. Tā platība ir 42 ha. 
1.2. Kukšu ezers saskaņā ar Civillikuma 1115. panta II Pielikumu ir privāta 

ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Kukšu ezers ir iznomāts fiziskai personai Dainim 
Jēkabsonam licencētās makšķerēšanas un licencētās vēžošanas organizēšanai. 

1.3. Licencētā makšķerēšana Kukšu ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 
2003. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 574 "Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - 
kārtība" un 2001. gadā Alsungas pagasta domē apstiprinātajiem "Kukšu ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem" ar nolūku regulāri (vismaz vienu reizi trijos gados) 
papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu 
izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā piekrastes antropogēno slodzi. 

1.4. Licencēto makšķerēšanu Kukšu ezerā organizē ezera nomnieks Dainis Jēkabsons, 
adrese: Skolas ielā 9-1 Alsunga, Alsungas novads, LV – 3306, tālr. 29426930, 25453336 (turpmāk - 
licencētās makšķerēšanas organizētājs), pamatojoties uz 2005.gada 7.martā noslēgto nomas līgumu 
ar Alsungas novada pašvaldību.  
 

2. Licenc ētās makš ķerēšanas noteikumi 

 

2.1. Licencētā makšķerēšana atļauta visā Kukšu ezera platībā no licencētās makšķerēšanas 
organizētājam piederošām laivām un laipām, kā  arī no krasta vai iebrienot ūdenī.  

2.2. Papildus šī nolikuma 2.1 apakšpunktā noteiktajam, ezera krasta zemju īpašniekiem un viņu 
ģimenes locekļiem atļauts makšķerēt arī no ne vairāk kā vienas viņiem piederošas, 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētas airu laivas, kā arī no viņu īpašumā esošo 
zemju krasta, ezerā izbūvētās laipas vai iebrienot ūdenī sava zemes īpašuma piekrastē. 
Ezera krasta zemju īpašniekiem aizliegts, bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar 
licencētās makšķerēšanas organizētāju, atļaut citiem makšķerniekiem, izņemot viņu ģimenes 
locekļiem, izmantot viņu īpašumā esošo zemju krastos ezerā izbūvētās laipas. 

2.3. Licencētā makšķerēšana Kukšu ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 
22.decembra MK noteikumiem nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” ar šādām izmaiņām: 

2.3.1.Ledus periodā licencētā makšķerēšana ir atļauta no ezera aizsalšanas līdz 15. martam. 

   2.3.2.Pavasara – rudens periodā licencētā makšķerēšana ir atļauta no 01.maija līdz ezera 
aizsalšanai.                                                                                                                                                                  

        2.3.3.Licencētā makšķerēšana ir atļauta katru dienu: pavasara-rudens periodā no 06.00 līdz 
22.00, ledus periodā no 10.00 līdz 16.00, izmantojot vienu jebkuru tipa makšķeri un vienu 
spiningu.                        

2.3.4. katram makšķerniekam izmantojot jebkura veida licenci vienas dienas laikā lomā 
atļauts paturēt: 

• vienu karpu (ja vēlas paturēt vairāk karpu par tām papildus maksa - 5.00 
EUR/kg), 

•  līdakas, kuru svars nav lielāks par 2,5 kg katrai (70cm), bet kopsvars 
nepārsniedz 5,0 kg (līdakas ar svaru virs 2.5 kg/gab. jāatlaiž); 
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• pārējo zivju sugu (izņemot līdakas, zandartus un karpas) kopējais svars nedrīkst 
pārsniegt 5kg.  

 

2.3.5.Aizliegts lomā paturēt vēdzeles. 

 

2.3.6.Aizliegtas zemūdens medības. 

 

2.4. Makšķernieks var iegādāties makšķerēšanai vienlaicīgi divas vienas dienas licences, un 
šajā gadījumā viņa kopējais loms nedrīkst pārsniegt desmit kilogramus, ievērojot, ka karpas atļauts 
paturēt ne vairāk kā divas zivis.  

 

 

 

 

3.Vides un dabas resursu aizsardz ības pras ības un pašvald ību saistošie noteikumi 

 

Makšķerniekiem jāievēro sekojošas ar vides aizsardzību saistītas prasības: 

 

3.1.Makšķernieki savu autotransportu novieto tikai tam īpaši paredzētās vietās. Aizliegts ar 
automašīnu iebraukt ezera tauvas joslā. 

3.2.Makšķernieki saudzīgi izturas pret dabu. 

3.3.Uguni atļauts kurt tikai tam īpaši paredzētās vietās.  

3.4.Aizliegts bojāt kokus un krūmus, piesārņot ezeru un piekrastes teritoriju. 

 

4. Licenc ētās makš ķerēšanas licen ču veidi, skaits un maksa par makš ķerēšanas licenc ēm 

 

4.1. Licenču veids un cena: 
 

     4.1.1.vienas dienas licence - 15.0 EUR; 

     4.1.2.Pavasara – rudens sezonas licence -                                     300.0 EUR; 

     4.1.3.vienas dienas licence ar 50% atlaidi -   7.50 EUR; 

      4.1.4.gada bezmaksas licence - bezmaksas 

 

        4.2. Vienas dienas laikā pieļaujams izmantot līdz 15 vienas dienas pilnas maksas 
licencēm. 
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5. Kārt ība, kādā samazin āma maksa par makš ķerēšanas licenc ēm 

5. Gada bezmaksas licences saskaņā ar Alsungas novada pašvaldības apstiprinātu 
sarakstu paredzētas: 

5.1. Kukšu ezera piekrastē dzīvojošiem zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem; 

5.2. Alsungas novada maznodrošinātajiem iedzīvotājiem saskaņā ar licencētās 
makšķerēšanas organizētāja un pašvaldības vienošanos. 

           5.3. vienas dienas licence ar 50% atlaidi makšķerēšanai Kukšu ezerā ir paredzētas bērniem 
un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras vecākas par 65 gadiem, kā arī 
invalīdiem. Attiecīgām personām jāuzrāda savu vecumu vai statusu apliecinošs dokuments.  

          5.3. Iegādājoties vai saņemot makšķerēšanas licenci, makšķerniekam jāuzrāda derīga makšķerēšanas 
karte un personu apliecinošs dokuments. Makšķerēšanas karte nav nepieciešama bērniem un pusaudžiem 
vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem. 

 

 

6. Makšķerēšanas licences saturs un noform ējums  

 

6.1. Licence (1. pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts: 
6.1.1.licences nosaukums (veids); 

            6.1.2.licences numurs; 

            6.1.3. ūdenstilpes nosaukums 

            6.1.4. licences derīguma laiks; 

            6.1.4.licences cena; 

            6.1.5.makšķernieka vārds, uzvārds, paraksts; 

            6.1.6.licences izsniedzēja vārds, uzvārds, paraksts; 

            6.1.7.zīmoga vieta. 

6.2. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās  
makšķerēšanas nolikumu. 

           6.3.Visas licences tiek numurētas un reģistrētas licenču uzskaites žurnālā. 

 

 

7. Makšķerēšanas licen ču realiz ācija  

7.1.Licenču izplatīšanu veic Kukšu ezera nomnieks Dainis Jēkabsons, Skolas ielā 9-
1,Alsunga, Alsungas novads, tālr. 29426930, 25453336, katru dienu no 800-2000. 

8. Līdzek ļu izlietojums, kas ieg ūti, realiz ējot makš ķerēšanas licences  
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8.1. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20 % reizi pusgadā ieskaitāmi valsts 
pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai. 

8.2. no iegūtās summas 80% paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā un, 
savstarpēji saskaņojot ar pašvaldību un licencētās makšķerēšanas organizētāju, tiek izmantoti 
Kukšu ezera vides un zivju resursu aizsardzības, zivju krājumu pavairošanas un licencētās 
makšķerēšanas organizēšanas pasākumu nodrošināšanai. 

 

9. Makšķernieku lomu uzskaites k ārt ība 

           9.1.Makšķernieks katras dienas lomu ieraksta licences otrajā pusē norādītajā 
uzskaites formā (3. pielikums), norādot lomu kilogramos pa atsevišķām sugām (limitētās 
sugas arī gabalos), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas. 

             9.2.Ar loma uzskaites datiem aizpildītā licence piecu darba dienu laikā pēc derīguma termiņa 
beigām jānodod vai jānosūta licencētās makšķerēšanas organizētājam. 

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

           9.4.Licencētās makšķerēšanas organizētājs reģistrē makšķerniekus, kas nav veikuši loma 
uzskaiti un nodevuši licenci šī nolikuma 9.2. punkta minētajā kārtībā un atsaka tiem turpmāku 
licenču izsniegšanu kārtējā un arī nākamā gadā. 

 

 

 

 

 

 

10. Licenc ētās makš ķerēšanas organiz ētāja sniegtie pakalpojumi un 
pienākumi 

 

  Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi: 

          10.1.sadarbībā ar Alsungas novada pašvaldību, sniegt informāciju laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis” un laikrakstā „Alsungas ziņas” par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Kukšu ezerā, un 
nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Kukšu ezera piekrastē; 

10.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību, kā arī makšķerēšanas licenču realizāciju ezera 
tuvumā, laikā, kad ir atļauta makšķerēšana; 

10.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām; 

10.4. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma 8. punktā 
noteiktajām prasībām; 

10.5. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981) pārskatu par 
licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā līdz 15.jūlijam un 15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts 
pamatbudžetā zivju fonda veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti realizējot makšķerēšanas 
licences, reizi pusgadā – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro 
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pusgadu, ievērojot ūdenstilpes statusam atbilstošo pārskaitījuma apmēru. 
10.6. papildināt zivju krājumus saskaņā ar Alsungas  novada domē apstiprinātajiem „Kukšu 

ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem” un ūdenstilpes nomas līguma prasībām; 
10.7. piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru 

gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem pasākumiem 
ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas 
organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā; 

10.8. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 9. punktam; 
10.9.  iepazīstināt makšķerniekus ar Kukšu ezera licencētās makšķerēšanas nolikumu; 
10.10. veikt citus pienākumus saskaņā ar ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumu. 
11. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem sekojošus pakalpojumus, kas 

nav iekļauti makšķerēšanas licences cenā: 
11.1.izīrē laivas; 

11.2.izīrē atpūtas līdzekļus; 

11.3.sniedz konsultācijas par makšķerēšanas vietām; 

11.4.pārdod malku ugunskuram. 

12.Makšķerēšanas un vides aizsardz ības kontrole  

 

12.1.Licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu kontrolē Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas Valsts vides dienesta vides valsts inspektori.  

12.2.Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās sabiedriskie vides inspektori, 
pašvaldības attiecīgi pilnvarotas institūcijas, policija, zemessardze, kā arī licencētās makšķerēšanas 
organizētājs. 

 

 

11. Nolikuma sp ēkā stāšanās laiks un darb ības ilgums. 

11.1. Ar Alsungas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem apstiprinātais Nolikums stājas 
spēkā nākošajā dienā pēc informācijas par licencēto makšķerēšanu publicēšanas Alsungas 
novada laikrakstā „Alsungas ziņas”. 

11.2 Nolikums ir spēkā trīs gadus kopš tā spēkā stāšanās brīža. 

 

12.Nolikuma pielikumi: 

12.1.Licenču paraugi uz 4 lpp. (1A – 1D pielikums); 

12.2.Kukšu ezera shēma (2. pielikums); 

12.3.Loma uzskaites forma (3. pielikums); 

12.4.Saskaņojumu lapa licencētās makšķerēšanas nolikumam Kukšu ezerā. 

 

 

 

Priekšsēdētājs     ____________________________________A.Sokolovskis 
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1A. Pielikums 

Nolikumam par licencēto 
makšķerēšanu Kukšu ezerā 

 Licenču paraugi  
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Kukšu ezera nomnieks Dainis Jēkabsons, adrese: Skolas iela 9-1, Alsunga, Alsungas 
novads, LV-3306, tālr.29426930; 25453336 

 

Vienas dienas licence makš ķerēšanai Kukšu ezer ā 

CENA 15,00 EUR                       Nr._____________                          

   __________________________________________________ 

(licences īpašnieka vārds, uzvārds) 

  Derīga       __________________________________________     

(datums) 

Kas jāzina licences īpašniekam 

1.Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs. 

2.Makšķerējot ievērojiet Ministru Kabineta Makšķerēšanas noteikumus un licencētās 
makšķerēšanas nolikumu. 

3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā: vienu karpu, līdakas, kuru  svars nav lielāks par 
2,5 kg katrai (70cm) un kopsvars nepārsniedz 5,0 kg. Līdakas ar svaru virs 2.5 kg/gab. 
jāatlaiž. 

4.Pārējo zivju sugu (izņemot līdakas, zandartus un karpas) kopējais svars nedrīkst 
pārsniegt 5kg. 

5. Aizliegts  iegūt vēdzeles.  

6. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās 
makšķerēšanas organizētājam  pa tālruni 29426930. 

7. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā 
pusē. Licenci atdodiet tās iegādes vietā piecu darba dienu laikā pēc derīguma termiņa 
beigām.  Šī nosacījuma neievērošana liegs jums turpmāk iespēju iegādāties licenci un 
makšķerēt Kukšu ezerā kārtējā un nākošajā gadā.  

 

Licenci izsniedza __________  

 (paraksts, datums)                                       

Ar Kukšu ezera noteikumiem iepazinos, pretenziju nav. 

 

Licenci saņēma _____________________ 

 (paraksts, datums) 
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1B. pielikums Nolikumam par licencēto 
makšķerēšanu Kukšu ezerā 

 

 

Kukšu ezera nomnieks Dainis Jēkabsons, Skolas iela 9-1, Alsunga, Alsungas novads, LV-
3306, tālr.29426930;25453336 

 

Vienas  dienas licence  ar 50% atlaidi  makš ķerēšanai Kukšu ezer ā 

 

CENA 7 ,50 EUR                          Nr.___________ 

______________________________________________ 

(licences īpašnieka vārds, uzvārds) 

Derīga ________________________________________ 

( datums) 

Kas j āzina licences īpašniekam 

1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs. 

2.Makšķerējot ievērojiet Ministru Kabineta Makšķerēšanas noteikumus un licencētās 
makšķerēšanas nolikumu. 

3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā: vienu karpu, līdakas, kuru  svars nav lielāks par 2,5 kg 
katrai (70cm) un kopsvars nepārsniedz 5,0 kg. Līdakas ar svaru virs 2.5 kg/gab. jāatlaiž. 

4.Pārējo zivju sugu (izņemot līdakas, zandartus un karpas) kopējais svars nedrīkst pārsniegt 
5kg. 

5. Aizliegts  iegūt vēdzeles. 

6. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās 
makšķerēšanas organizētājam  pa tālruni 29426930. 

7. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. 
Licenci atdodiet tās iegādes vietā piecu darba dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām.  Šī 
nosacījuma neievērošana liegs jums turpmāk iespēju iegādāties licenci un makšķerēt Kukšu ezerā 
kārtējā un nākošajā gadā. 

 

Licenci izsniedza __________  

  (paraksts, datums)                                       

Ar Kukšu ezera noteikumiem iepazinos, pretenziju nav. 

 

Licenci saņēma _____________________ 

                                              (paraksts, datums) 
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Pielikums Nr.1C 
Nolikumam par 
licencēto makšķerēšanu 
Kukšu ezerā 

 

 

Kukšu ezera nomnieks Dainis Jēkabsons, Skolas iela 9-1, Alsunga, Alsungas novads, LV-
3306, tālr.29426930;25453336 

Pavasara – rudens sezonas licence makšķerēšanai Kukšu ezerā 

CENA 300,0 EUR                           Nr.___________ 

________________________________________ 

(licences īpašnieka vārds, uzvārds) 

Derīga ________________________________________ 

( datums) 

Kas jāzina licences īpašniekam 

1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs. 

2.Makšķerējot ievērojiet Ministru Kabineta Makšķerēšanas noteikumus un licencētās 
makšķerēšanas nolikumu. 

3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā: vienu karpu, līdakas, kuru  svars nav lielāks par 2,5 kg 
katrai (70cm) un kopsvars nepārsniedz 5,0 kg. Līdakas ar svaru virs 2.5 kg/gab. jāatlaiž. 

4.Pārējo zivju sugu (izņemot līdakas, zandartus un karpas) kopējais svars nedrīkst pārsniegt 
5kg. 

5. Aizliegts  iegūt vēdzeles. 

6. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās 
makšķerēšanas organizētājam  pa tālruni 29426930. 

7. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. Licenci 
atdodiet tās iegādes vietā piecu darba dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām.  Šī nosacījuma 
neievērošana liegs jums turpmāk iespēju iegādāties licenci un makšķerēt Kukšu ezerā kārtējā un 
nākošajā gadā. 

Licenci izsniedza __________  

  (paraksts, datums)                                       

Ar Kukšu ezera noteikumiem iepazinos, pretenziju nav. 

 

Licenci saņēma _____________________ 

                                              (paraksts, datums) 
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Pielikums Nr.1D 

 Nolikumam par licencēto 
makšķerēšanu Kukšu ezerā 
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Pielikums Nr.2 Nolikumam par 
licencēto makšķerēšanu Kukšu ezerā 

 

Kukšu ezera shēma 

Kukšu ezera nomnieks Dainis Jēkabsons, Skolas iela 9-1, Alsunga, Alsungas novads, LV-
3306, tālr.29426930;25453336 

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Kukšu ezerā 

 

CENA 0,00 Ls                           Nr._____________                          

                     _________________________________ 

(licences īpašnieka vārds, uzvārds) 

                  __________________________________ 

(datums) 

Kas jāzina licences īpašniekam 

1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs. 

2.Makšķerējot ievērojiet Ministru Kabineta Makšķerēšanas noteikumus un licencētās 
makšķerēšanas nolikumu. 

3.Šī licence dod tiesības paturēt lomā: vienu karpu, līdakas, kuru  svars nav lielāks par 2,5 
kg katrai (70cm) un kopsvars nepārsniedz 5,0 kg. Līdakas ar svaru virs 2.5 kg/gab. 
jāatlaiž. 

 4.Pārējo zivju sugu (izņemot līdakas, zandartus un karpas) kopējais svars nedrīkst 
pārsniegt 5kg. 

5. Aizliegts  iegūt vēdzeles. 

6. Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam zvanīt licencētās 
makšķerēšanas organizētājam  pa tālruni 29426930. 

7. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs licences otrā pusē. 
Licenci atdodiet tās iegādes vietā piecu darba dienu laikā pēc derīguma termiņa beigām.  Šī 
nosacījuma neievērošana liegs jums turpmāk iespēju iegādāties licenci un makšķerēt Kukšu 
ezerā kārtējā un nākošajā gadā. 

 

Licenci izsniedza ____________________  

(paraksts, datums) 

Ar Kukšu ezera noteikumiem iepazinos, pretenziju nav. 

Licenci saņēma ______________________ 

(paraksts, datums) 



12 
 

 

 

                             3.pielikums 

 Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Kukšu ezerā 
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Lomu uzskaites tabula 

 

 

Datums Zivju suga Svars Skaits 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Licence ar aizpildītu loma uzskaiti jānodod licences izsniedzējam 

Makšķernieka paraksts __________________________________ 
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