Iebildumi un priekšlikumi par grozījumiem MK Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” 03.10.19.
Esošā redakcija
6. Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību sacensību nolikumu sacensību
organizētājs saskaņo ar vietējo pašvaldību,
Valsts vides dienestu, bet īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās – arī ar Dabas aizsardzības
pārvaldi.
13. Vienai personai vienlaikus atļauts izmantot:
13.1. divus makšķerēšanas rīkus iekšējos
ūdeņos, ja katram rīkam ir ne vairāk par trim
jebkura veida āķiem (arī vairākžuburu),
ievērojot, ka:
13.1.1. vairākžuburu āķa izmērs starp smaili un
kātiņu nepārsniedz 15 milimetru (izņemot samu
ieguvi Daugavas baseinā – tai āķa izmērs nav
noteikts);
13.1.2. vairāk par vienu vairākžuburu āķi
atļauts lietot tikai tad, ja tie ir brīvi (kustīgi)
pievienoti pie vienas mākslīgās ēsmas un
attālums starp blakus esošo vairākžuburu āķu
nostiprināšanas vietām nepārsniedz 12
centimetru;

Jaunā redakcija
6. Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
sacensību nolikumu sacensību organizētājs, izņemot
Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija, saskaņo ar
vietējo pašvaldību, Valsts vides dienestu, bet īpaši
aizsargājamās dabas teritorijās – arī ar Dabas
aizsardzības pārvaldi.

Priekšlikumi, komentāri
MRK - LMSF ir Sporta likumā noteiktā kārtībā valsts atdzīta
organizācija, kurai vienīgajai deleģētas tiesības vadīt un koordinēt
darbu makšķerēšanas sportā. LMSF rīkoto čempionātu un sacensību
nolikumi pilnībā atbilst Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. Līdz šim visu
LMSF rīkoto sacensību nolikumi ir saskaņoti. Šāda norma samazinās
LMSF, pašvaldību, VVD un DAP administratīvo slogu, kas LMSF
gadījumā ir būtiski.
13.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņos:
MKR - Reņģu zvejā izmanto gatavas rūpnieciski ražotas sistēmas,
13.2.1. ne vairāk kā trīs makšķerēšanas rīkus, ja katram kurās ir 6 āķi, pie tam saskaņā ar izmaiņām ir paredzēts loma
rīkam ir ne vairāk par trim viena žubura āķiem vai ierobežojums reņģēm līdz 10 kg. Latvijā nav attīstīta makšķerēšanas
vienu makšķerēšanas rīku, ja rīkam ir ne vairāk kā seši jūrā, viens no šiem veidiem – velcēšana, neattīstīsies un nedos labumu
viena žubura āķi vai ne vairāk kā trīs vairāku žuburu tautsaimniecībai kopumā, kamēr nebūs ieviestas attiecīgas izmaiņas
āķi:
Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumos, kuras
13.2.2. ne vairāk kā desmit makšķerēšanas rīkus, paredzētas 13.2.2. punktā.
makšķerējot no laivas, bet ne vairāk kā divdesmit
makšķerēšanas rīkus vienai laivai, ja katrs no
makšķerēšanas rīkiem aprīkots ar vienu mākslīgo
ēsmu;
13.2.3. vairāk par vienu vairāku žuburu āķi atļauts
lietot tikai tad, ja tie ir brīvi (kustīgi) pievienoti pie
vienas mākslīgās ēsmas.

13.2. trīs makšķerēšanas rīkus Baltijas jūras un
Rīgas jūras līča ūdeņos, ja katram rīkam ir ne
vairāk par trim jebkura veida āķiem (arī
vairākžuburu), ievērojot, ka vairāk par vienu
vairākžuburu āķi atļauts lietot tikai tad, ja tie ir
brīvi (kustīgi) pievienoti pie vienas mākslīgās
ēsmas.
14. Atļauts iegūt zivis ēsmai ar tīkliņu, kurš nav 14. Atļauts iegūt zivis ēsmai ar tīkliņu, kurš nav lielāks MRK - Makšķernieki izmanto rūpnieciski ražotus, veikalā
lielāks par 1,5 x 1,5 metriem (tīkla linuma par 1,5 x 1,5 metriem vai tā rādiuss nav lielāks par 1,1 nopērkamus ēsmas zivtiņu ieguves tīkliņus, tai skaitā “cast net” veida,
laukums līdz 2,25 kvadrātmetriem) un kura metru (maksimālais tīkla linuma laukums 3,8 kuri atšķiras no līdz šim izmantojamiem. Neskatoties uz laukuma
1

linuma acis nav lielākas par 10 milimetriem, kvadrātmetri) un kura linuma acis nav lielākas par 10
ievērojot, ka iegūtās zivis makšķerēšanai atļauts milimetriem, ievērojot, ka iegūtās zivis makšķerēšanai
lietot ēsmai tikai tajos ūdeņos, kuros tās iegūtas. atļauts lietot tikai ēsmai un tikai tajos ūdeņos, kuros tās
iegūtas.
15.7. izcelt pilnībā ārā no ūdens zivis, kuras aizliegts
paturēt lomā saskaņā ar šo noteikumu 23.punkta
apakšpunktos minētajiem nosacījumiem un norādītajos
periodos,

palielināšanos, linuma acs izmērs palicis nemainīgs, kā arī papildus
noteikts, ka iegūtas zivis izmantojamas tikai ēsmai, saglabājot pārējos
nosacījumus. Rūpnieciskai vai pašpatēriņa zvejai šie abu veidu tīkliņi
nav izmantojami un paredzēti ēsmas zivtiņu ieguvei.
MRK - atbrīvojot zivis ūdenī, palielinās tās iespējas izdzīvot. Pie tam
lašus un taimiņus bieži vien spiningo ziemas periodā, kad to
atbrīvošanai nav pamata, jo tie aizies bojā no apsaldējumu traumām
pie zemas gaisa temperatūras, pēc izvadīšanas uz ledus un
atbrīvošanas ārpus ūdens.
16. Vienai personai atļauts lomā paturēt šādu 16.7. reņģes, salakas un plekstes – 10 kilogramus no LZF, ZIG un MIG priekšlikums. Izskatīts 21. maija sēdē vienlaikus ar
sugu zivis (to attēls un latīniskais nosaukums katras sugas
grozījumu priekšlikumiem MK noteikumos Nr.296. protokols
norādīts šo noteikumu 1. pielikumā):
pieejams
šeit:
16.1. 20 repšus;
https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/ZM%20protokols_210519.pdf
16.2. 10 mencas;
16.3. pa piecām akmeņplekstēm, līdakām,
MRK - Ņemot vērā ka šis jautājums skar makšķerniekus tieši,
līņiem, sapaliem, vēdzelēm, vimbām un
noteikumu projektā pausts, ka notikušas konsultācijas ar padomi,
zandartiem;
biedrības Makšķernieku radošais klubs valde vēlas uzzināt LZF
16.4. pa trim ālantiem, salatēm (meža vimbām),
priekšlikuma iesniegšanas datumu, datumu kad šis iesniegums
samiem, sīgām un zušiem;
izskatīts padomē un šī jautājuma izskatīšana notikusi padomes sastāvā
16.5. pa vienam lasim un taimiņam (abu zivju
esošo makšķerniekus pārstāvošo nevalstisko organizāciju pārstāvju
sugu atšķirīgās pazīmes norādītas šo noteikumu
starpā.
2. pielikumā), kas noķerti Baltijas jūras un
Kā arī vēlētos uzzināt kad, uz līdzības pamata, plānots pieņemt citas
Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos vai Buļļupē,
izmaiņas makšķerēšanu un zveju regulējošos normatīvajos aktos,
Sausajā Daugavā un Daugavā posmā no ietekas
piemēram, makšķerniekiem noteikta piezveja vai zvejniekiem
jūrā līdz Rīgas HES, kā arī pa vienai alatai un
liegums attālināties no zvejas rīkiem tālāk par 50 m.
strauta forelei;
16.6. asarus, kas noķerti:
16.6.1. iekšējos ūdeņos, – piecus kilogramus;
16.6.2. Baltijas jūras vai Rīgas jūras līča
ūdeņos, – 10 kilogramus;
16.7. plekstes un salakas – 10 kilogramus no
katras sugas;
16.8. pārējo sugu zivis – bez skaita un svara
ierobežojuma.

2

3.pielikums
Makšķerēšanas aizlieguma periodi atsevišķās
upēs un ezeru daļās
2. Akaviņa visā
garumā
3. Alūksne

visā
garumā

7.pielikuma 11.punkts
“Daugava”

7.pielikums

no 1. oktobra
līdz
30. novembrim
no 1. oktobra
līdz
30. novembrim

Priekšlikums mainīt aizlieguma perioda datumus

VVD - priekšlikums noteikumu 3.pielikumā izmainīt makšķerēšanas
lieguma periodus mazajām upēm, kurās sastopamā pamatsuga ir
strauta foreles, nosakot lieguma periodu no 1.septembra līdz
2. Akaviņa visā garumā
no 1. septembra
30.novembrim. Šāds aizlieguma laiks būtu saskaņā ar noteikumu
līdz
23.punktu - Aizliegts lomā paturēt - 23.8.apakšpunktu –strauta
30. novembrim
foreles – no 1.septembra līdz 30.novembrim. Strauta forele
3. Alūksne visā garumā
no 1. septembra
uzskatāma par jūtīgu zivju sugu un foreļu ķeršana un atlaišana pirms
līdz
nārsta dienās ir zivju bojāšana un makšķernieku pārvietošanās šajā
30. novembrim
laikā pa upēm ievērojami paaugstina traucējuma faktora darbību un
negatīvi ietekmē zivju nārsta norisi.
Aizstāt 7.pielikuma 11.punkta otrajā kolonā vārdu LZSF - “Daugava, iekļaujot Sarkandaugava, Sausā Daugava,
“Daugava” ar vārdiem “Daugava, izņemot Vecdaugava pie Dārziņiem un Vecdaugava (lejtecē – Audupe) pie
Sarkandaugava, Sausā Daugava, Vecdaugava pie Mangaļsalas, Mazā Daugava”
Dārziņiem un Vecdaugava (lejtecē – Audupe) pie LZMK - “Daugava, ieskaitot Sarkandaugava, Sausā Daugava,
Mangaļsalas, Mazā Daugava, Bieķengrāvis un Zunds”. Vecdaugava pie Dārziņiem un Vecdaugava (lejtecē – Audupe) pie
Mangaļsalas, Mazā Daugava, Bieķengrāvis un Zunds”
LZSF – vajadzīgs saraksts ar 198 ūdenstilpēm!
LZMK – iekļaut visas Civillikuma I pielikumā uzskaitītās
ūdenstilpes, no saraksta izslēdzot tos ezerus un upes, kuras LZSF ir
norādījusi savā 18.02.2019. vēstulē kā zemūdens medībām aizliegtās
vietas.
Rīgas dome - limitējošs faktors varētu būt ūdenstilpju noslogotība ar
citiem ūdens resursu izmantošanas veidiem (piem., ūdensspēka
izmantošana, rekreācijas vai sporta pasākumu regulāra rīkošana, ostu
teritorijas ar intensīvu kuģošanas līdzekļu satiksmi, noteikti
ūdenstilpes hidroģeoloģiskie apstākļi u.c.), apgrūtināta zemūdens
mednieku kontroles iespēja. zemūdens medības būtu ierobežojamas
lašveidīgo zivju upēs.
Zemūdens medības būtu pieļaujamas Buļļupē un Juglas ezerā.
Vecdaugava atrodas īpaši aizsargājamā teritorijā – dabas liegumā
“Vecdaugava”, tad nepieciešams saņemt viedokli no Dabas
aizsardzības pārvaldes. Zemūdens medības nevajadzētu atļaut
Daugavā un Ķīšezerā, jo tur tiek veikta rūpnieciskā zveja, daļa
Daugavas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, šajās ūdenstilpēs notiek
intensīva kuģošanas līdzekļu izmantošana, kā arī tiek realizēti
rekreācijas un sporta pasākumi.
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