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N O L I K U M S 
Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu 

Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)  

 
  Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu,  

 14.10.2003. Ministru kabineta noteikumu             

Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – 

makšķerēšanas kārtība” 13.punktu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1.  Šis nolikums attiecas uz Salacas upes posmu, Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā, 

no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes kreisajā krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes 

labajā krastā uz augšu pret straumi līdz robežzīmei upes krastā ar Alojas novada pašvaldību 

(turpmāk – posms “Salaca I”). 

1.2. Salacas upe, saskaņā ar Civillikuma 1102. punkta I pielikumu, ir publiski ūdeņi, kuros zvejas 

tiesības pieder valstij. 

1.3. Licencētā makšķerēšana un vēžošana posmā “Salaca I” tiek ieviesta, lai nodrošinātu 

bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantotu vērtīgo zivju krājumus, kā arī 

samazinātu signālvēžu  (Pacifastacus leniusculus), kā invazīvas sugas skaitu,  pamatojoties uz 

Latvijas Zivju resursu aģentūras 11.04.2006. vēstulē Nr.04/257 noteiktajiem zivju ieguves 

limitiem. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas pamatmērķis ir iegūt papildu līdzekļus zivju 

krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku 

tūrisma un rekreācijas attīstībai. 

1.4. Licencēto makšķerēšanu posmā “Salaca I” organizē Salacgrīvas novada dome - Smilšu iela 

Nr.9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV – 4033, reģ. nr. 90000059796, tālr. 64071973, fakss 

64071993, e-pasts: dome@salacgriva.lv, mājas lapa: www.salacgriva.lv . 

1.5. Nolikums par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu posmā “Salaca I” stājas spēkā pēc tā 

saskaņošanas ar Zemkopības ministriju, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko 

institūtu “BIOR””, Valsts vides dienestu, Dabas aizsardzības pārvaldi un Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju un atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem par 

pašvaldības saistošo noteikumu spēkā stāšanos. 

 

2. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas noteikumi 

2.1. Licencētās makšķerēšanas zonas: 

2.1.1. Licencētā makšķerēšana posmā “Salaca I” notiek Salacas upes posmā, kas sākas no 

Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes kreisajā krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes 

labajā krastā uz augšu pret straumi līdz Salacgrīvas novada administratīvās teritorijas robežzīmei 

Salacas upes krastā ar Alojas novada administratīvo teritoriju.  
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2.1.2. Taimiņa (arī laša) licencētā makšķerēšana posmā “Salaca I” atļauta tikai Salacas 

upes posmā, kas sākas no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu pret straumi līdz Salacgrīvas 

novada administratīvās teritorijas robežzīmei Salacas upes krastā ar Alojas novada administratīvo 

teritoriju un tiek iedalīta sekojošās zonās (skatīt arī upes posma shēmu pielikumā Nr.1): 

2.1.2.1. “A” zona – no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu pret straumi līdz Korģes 

upes ietekai Salacas upē,  

2.1.2.2. “B” zona – no Korģes upes ietekas Salacas upē uz augšu pret straumi līdz Ainažu 

pagasta nekustamajam īpašumam “Senču klintis” (zem mājām „Polāri”); 

2.1.2.3. “C” zona – no Ainažu pagasta nekustamā īpašuma “Senču klintis” (zem mājām 

„Polāri”) uz augšu pret straumi līdz Dzelzs tiltam pāri Salacas upei; 

2.1.2.4. “D” zona – no Dzelzs tilta pāri Salacas upei līdz Salacgrīvas novada robežzīmei 

Salacas upes krastā ar Alojas novadu. 

2.1.3. Citu zivju sugu (izņemot taimiņa un laša) makšķerēšana posmā “Salaca I” atļauta 

Salacas upes daļā no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes kreisajā krastā un no jahtu 

piestātnes Salacas upes labajā krastā uz augšu pret straumi līdz Salacgrīvas novada administratīvās 

teritorijas robežzīmei Salacas upes krastā ar Alojas novada administratīvo teritoriju un tiek iedalīta 

sekojošās zonās (skatīt arī upes posma shēmu pielikumā Nr.1): 

2.1.3.1. „1” zona - no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes kreisajā krastā un 

no jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā uz augšu pret straumi līdz tiltam pār Salacas upi 

Salacgrīvā; 

2.1.3.2. „2” zona – no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu pret straumi līdz 

pirmajam augstsprieguma elektrolīnijas pārvadam pār Salacas upi Salacgrīvā.  

2.1.3.3. „3” zona – no pirmā augstsprieguma elektrolīnijas pārvada pār Salacas upi 

Salacgrīvā uz augšu pret straumi līdz Korģes upes ietekai Salacā. 

2.1.3.4. „4” zona – no Korģes upes ietekas Salacas upē uz augšu pret straumi līdz 

Salacgrīvas novada robežai ar Alojas novadu. 

2.2. Makšķerēšanas sezonas, to laiki: 

2.2.1. Ziemas - pavasara sezona: no 1.janvāra līdz 30.jūnijam; 

2.2.2. Vasaras - rudens sezona: no 1.jūlija līdz 31.decembrim; 

2.2.3. Taimiņa – laša makšķerēšanas sezona: no 1.janvāra līdz 30. aprīlim. 

2.3.. Licencētajā makšķerēšanā posmā “Salaca I” ievēro spēkā esošo Ministru kabineta noteikumu 

normas par makšķerēšanas rīkiem un to lietošanu, atļauto loma lielumu un pieļaujamo zivju 

garumu, vispārējiem makšķerēšanas aizliegumiem un makšķernieka pienākumiem, kā arī šādus 

papildus nosacījumus:  

 2.3.1. No 1. marta līdz 31. maijam noteikta visu zivju sugu saudzēšanas diena – katras 

nedēļas pirmdiena (izņemot valstī noteiktās svētku dienas), kad ir aizliegta jebkura veida 

makšķerēšana; 

2.3.2. Spiningošana un mušiņmakšķerēšana aizliegta no 1.oktobra līdz 30. aprīlim, izņemot 

“Taimiņa makšķerēšanas licenču” īpašniekus, uz kuriem šis aizliegums neattiecas šo zivju 

makšķerēšanas sezonā no 1. janvāra līdz 30. aprīlim; 

2.3.3. Spiningošana un mušiņmakšķerēšana atļauta tikai diennakts gaišajā laikā (no 

saullēkta līdz saulrietam); 

2.3.4. taimiņa (arī laša) makšķerēšana atļauta tikai spiningošanas vai mušiņmakšķerēšanas 

veidā, izmantojot tikai 1(vienu) makšķerēšanas rīku, lietojot mākslīgo ēsmu, kura aprīkota tikai ar 

vienu jebkura veida āķi; 

2.3.5. „3” un „4” zonā un „A”, „B”, „C”, „D” zonās – no 1. oktobra līdz 31. maijam 

iebrišana ūdenī atļauta ne tālāk kā vienu metru no krasta līnijas, bet pārējā laikā bez ierobežojuma; 

2.3.6. makšķerēšana no laivām atļauta no 1. jūnija līdz 30. septembrim, izņemot ostas 

akvatoriju (no tilta pār Salacas upi Salacgrīvā līdz jūrai); 

2.3.7. aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām; 

2.3.8. aizliegts vēžot bez speciālām vēžošanas licencēm,  

2.3.9. aizliegts izmantot ūdas; 

2.3.10. aizliegts izmantot uztveramo āķi (gafu) zivju uztveršanai; 

2.3.11. Visās licencētās makšķerēšanas sezonās, zonās „1” līdz „4” „vienreizējās”, 

„sezonas” vai „gada bezmaksas” licences īpašniekam vienā makšķerēšanas reizē atļautā loma 

lielums vimbām ir ne vairāk kā 2 (divas) zivis un pārējo(22.10.2009 MK noteikumu Nr.1498 18.7. 



punktā paredzēto) zivju sugu svars makšķerēšanas laikā un pēc tās pabeigšanas nedrīkst būt lielāks 

par 10 kg, izņemot sudrabkarūsas, kuru svars netiek limitēts; 

2.3.12. „Taimiņa makšķerēšanas vienreizējā 1 dienas licence” un „taimiņu makšķerēšanas 

sezonas licence” dod tiesības tās īpašniekam vienā dienā iegūt un lomā paturēt taimiņu 1(vienu) 

gab. vai lasi 1(vienu) gab. uz 1(vienu) licenci, no 1. janvāra līdz 30. aprīlim, ievērojot, ka lasim 

minimālais pieļaujamais garums ir 60 cm, bet taimiņam 50 cm no 1. janvāra līdz 30. aprīlim; 

2.3.13. Citu makšķerēšanas licenču īpašniekiem, kas nav „Taimiņu makšķerēšanas sezonas 

licenču” īpašnieki, aizliegta taimiņa vai laša makšķerēšana un paturēšana lomā visās licencētās 

makšķerēšanas sezonās; 

2.3.14. Makšķernieku skaits 1 dienā pa zonām un sezonām, tiek ierobežots un  norādīts šī 

nolikuma 4. punktā. 

2.4. Licencētajā vēžošanā Salacas upes posmā atļauts lomā paturēt tikai signālvēžus, bet pārējo sugu 

vēži nekavējoši atbrīvojami. Attiecīgu rakstisku un vizuālu informāciju signālvēžu noteikšanai 

licences pircējs var iegūt kopā ar licenci tīmekļa vietnē https://www.epakalpojumi.lv sadaļā e-loms 

un Salacgrīvas novadā mājas lapā – sadaļā Makšķerniekiem noderīga informācija, kā arī spēkā 

esošajos makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības regulējošajos normatīvajos aktos.  

2.4.1. Licencētā vēžošanai noteiktais Salacas upes posms ir norādīts šī nolikuma pielikumā 

Nr.2. 

2.4.2. Licencētā vēžošana Salacas upes posmā atļauta visu gadu visā šī nolikuma darbības 

termiņa laikā, kurus licencētais vēžotājs uzskata par piemērotiem vēžošanai, un jebkurā diennakts 

laikā atbilstoši norādītajiem licenču derīguma termiņiem.( skatīt Pielikuma Nr.5) 

2.4.3. Licencētā vēžošana (tikai signālvēžu ieguve) notiek ar sekojošām atkāpēm no spēkā 

esošajiem makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības regulējošiem normatīvajiem aktiem: 

2.4.3.1. vēžošanas krītiņu vai murdiņu skaits vienam vēžotājam – līdz 30; 

2.4.3.2. lomā paturamo signālvēžu skaits (limits) – bez ierobežojuma; 

2.4.3.3. atļauts lomā paturēt arī signālvēžu mātītes ar redzamiem ikriem. 

2.4.4. Kategoriski aizliegta signālvēžu vai citu vēžu pārvietošana uz jebkuru citu ūdenstilpi 

neatkarīgi no tās statusa, kā arī pārdošana. 

2.4.5. Vēžotājs ir atbildīgs par savu personisko drošību vēžošanas laikā. 

 

3. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības 

3.1. Posms “Salaca I”, kurā tiek īstenota licencētā makšķerēšana un licencētā vēžošana, atrodas 

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta neitrālajā un ainavu aizsardzības zonā. 

 3.2. Ikvienam licencētās makšķerēšanas un licencētās vēžošanas dalībniekam jāievēro 2009.gada 

10.marta MK noteikumi Nr.228 „Dabas parka „Salacas ielejas” individuālie aizsardzības un 

izmantošanas noteikumi”, tai skaitā aizliegts: 

3.2.1. pārvietoties pa upi (izņemot neitrālo zonu) ar kuģošanas līdzekļiem un citiem 

peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kilovatus, un ūdens 

motocikliem, izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu 

pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus; 

3.2.2. piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem; 

3.2.3. kurt ugunskurus tām neparedzētās vietās; 

3.2.4. lauzt kokus un krūmus, bojāt zālāju. 

3.3. Transporta novietošana uz ceļiem Salacas upes tuvumā atļauta tikai atbilstoši spēkā esošajiem 

Ceļu satiksmes noteikumiem, bet uz privātām zemēm – ar zemes īpašnieka atļauju. Iebraukšana 

10m tauvas joslā vai nobraukšana no ceļa apmales stingri aizliegta.  

 
4. Makšķerēšanas un vēžošanas licenču veidi, skaits, cenas un iegāde 

Taimiņa makšķerēšanas licences 

 

 

Licenču veidi 

 

Licenču skaits 

Maksa par 

1(vienu)  

licenci, 

t.s. PVN 

21% 

Makšķernieka loma lielums 

(zivju skaits un svars uz 1 

licenci) 

https://www.epakalpojumi.lv/


4.1.“Taimiņa makšķerēšanas 

vienreizējā 1dienas licence” 

posmā ”Salaca I”  

“A”, “B”, “C” vai “D” 

zonās” 

  

 

 

 

“A”, “B”, “C” un „D” 

 zonās 

no  1.01. līdz 30.04. –  

 1650 licences 

sezonā 
(20 licences 1dienā 
katrā no zonām) 

 

EUR 15 

 

 

 

 

 
Taimiņa makšķerēšanas sezonā 

1 (viena) jebkura veida licence 

atļauj 1(vienā) dienā uz vienu 

licenci iegūt un paturēt lomā 

1(vienu) gab. taimiņu vai lasi 

atbilstoši šī Noteikuma 2.3.12. 

punktam 4.2.“Taimiņu makšķerēšanas 

sezonas licence” 

 posmā ”Salaca I”  

Visās zonās ( “A”, “B”, “C” 

un “D”) 

 10 licences sezonā EUR 450 

“ Ziemas – pavasara  sezonas” makšķerēšanas  licences 

 
4.3. “Ziemas – pavasara sezonas” 

sezonas licence” 

posmā ”Salaca I” „1” zonā 

 

30 licences EUR 10 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar makšķerēšanu 

regulējošiem Ministru kabineta 

noteikumiem un, ievērojot šī 

nolikuma 2.3.11.punktā  

minēto loma lielumu vimbām un 

pārējo sugu zivīm. 
 

4.4. “Ziemas – pavasara sezonas 

vienreizējā 1 dienas licence” 

 posmā ”Salaca I” „2” zonā 

1800 licences 

(40 licences 

1 dienā) 

EUR 5 

4.5. “Ziemas – pavasara sezonas 

vienreizējā 1dienas licence”  

posmā ”Salaca I”“3”  zonā 

200 licences 

(20 licences 

1 dienā)  

 

 

EUR 5 

4.6. “Ziemas – pavasara sezonas 

vienreizējā 1dienas licence” 

posmā ”Salaca I”“4”  zonā 

1300 licences 

(60 licences 

1 dienā) 

 

 

EUR 5 

 

„Vasaras – rudens sezonas“ makšķerēšanas licences 

 
4.7. “Vasaras - rudens sezonas 

sezonas licence” 

posmā ”Salaca I” „1” zonā 

 

30 licences 
 

EUR 10 
 

 
Saskaņā ar makšķerēšanu 

regulējošiem Ministru 

kabineta noteikumiem, 

ievērojot šī nolikuma 

2.3.11.punktā  

minēto loma lielumu 

vimbām un pārējo sugu 

zivīm. 

 

4.8. “Vasaras - rudens sezonas 

vienreizējā 1 dienas licence” 

posmā ”Salaca I” „2” zonā 

 

1000 licences (40 

licences 1 dienā) 

 

 

EUR 5 

 

4.9. “Vasaras - rudens sezonas 

vienreizējā 1dienas licence” 

posmā ”Salaca I” „3” zonā 

 

200 licences 

(20 licences 1 

dienā) 

 

 

EUR 5 

 

4.10. “Vasaras – rudens  sezonas 

vienreizējā 1dienas licence” 

posmā ”Salaca I” „4” zonā 

 

700 licences 

(60 licences 1 

dienā) 

 

EUR 5 

Saskaņā ar makšķerēšanu 

regulējošiem Ministru 

kabineta noteikumiem, 

ievērojot šī nolikuma 

2.3.11.punktā  

minēto loma lielumu 

vimbām un pārējo sugu 

zivīm. 

 



Gada makšķerēšanas licences 
 
4.11. “Gada bezmaksas 

makšķerēšanas licence” 

posmā „Salaca I” „2”,”3” 

un “4”zonā 

 

250 licences Bezmaksas 

Loma lielums (svars, 

skaits) atbilstoši 

nolikuma 2.3.11.p. 

minētajam 

 
4.12. Jaunā makšķernieka 

apliecība - licence posmā 

„Salaca I” 

 

250 licences Bezmaksas 

Saskaņā ar makšķerēšanu 

regulējošiem Ministru 

kabineta noteikumiem 

un, ievērojot šī nolikuma 

2.3.11.punktā  

minēto loma lielumu 

vimbām un pārējo sugu 

zivīm. 

 

Vēžošanas licences 

 

4.13. “Vēžošanas 

vienreizējā licence” 
neierobežots EUR 8 

neierobežots 

4.14. “Vēžošanas 

ģimenes licence” 
neierobežots EUR 15 

neierobežots 

4.15. “Vēžošanas gada 

licences” 
neierobežots EUR 50 

neierobežots 

 

 

5. Bezmaksas makšķerēšanas licences 

5.1. „Gada bezmaksas makšķerēšanas licenci” ir tiesīgi saņemt Salacgrīvas novada domes 

administratīvajā teritorijā Salacas upei pieguļošo krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, 

represētās personas un invalīdi, kā arī Salacgrīvas novada makšķernieku biedrību biedri, kas 

snieguši ievērojamu ieguldījumu zivju resursu un dabas aizsardzības pasākumos – atbilstoši 

attiecīgās biedrības valdes apstiprinātam sarakstam, kurā sniegts maksas samazināšanas 

pamatojums. 

5.2. Salacgrīvas novada domes administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem un pusaudžiem 

vecumā līdz 16 gadiem ir tiesības visu gadu makšķerēt posmā “Salaca I” atbilstoši šī nolikuma 

prasībām (izņemot vēžošanu, taimiņu un lašu makšķerēšanu) bez šī nolikuma 4.11.punktā minētās 

licences iegādes, ja viņi ir saņēmuši Salacgrīvas novada domes “Jaunā makšķernieka apliecību - 

licenci” (skatīt “Jaunā makšķernieka apliecības - licences” paraugu – šī nolikuma pielikums Nr.4), 

kurā norādīts personas vārds, uzvārds, dzīves vieta, Salacgrīvas novada domes priekšsēdētāja 

paraksts un zīmogs. Apliecības tiek izsniegtas saskaņā ar Salacgrīvas novada domes sastādītu 

sarakstu. 

 

6. Licenču noformējums 

6.1. Visās licencēs (pielikums Nr.3; Nr.4 un Nr.5) tiek uzrādīts: licences veids, izsniegšanas 

datums, kārtas numurs, cena, derīguma termiņš, makšķerēšanas vai vēžošanas zona (s), licences 

saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods, licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts, ziņas par 

licencētās makšķerēšanas un licencētās vēžošanas organizētāju, lomu uzskaites tabula (pielikums 

Nr.6 un Nr.7) vai tās paraugs, informācija par svarīgākajiem makšķerēšanas noteikumiem. 

 

7. Licenču realizācijas kārtība 

7.1. Pārdošanas vietas, adreses, kontakttālruņi, darba laiki: 

7.1.1. Elektroniskās licences, izņemot bezmaksas gada licenci un “Jaunā makšķernieka 

apliecību - licenci”, var iegādāties SIA „ZZ Dats” interneta pakalpojumu mājas lapā 

www.epakalpojumi.lv sadaļā eLOMS, jebkurā diennakts laikā;  

7.1.2. Licenci papīra formā var iegādāties Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrā, 

Rīgas ielā 10a, Salacgrīvā, tā darba laikā (no pirmdienas līdz sestdienai no plkst.10:00 līdz 18:00, 

tel. Nr. 64041254 un 26463025); 

http://www.epakalpojumi.lv/


  

7.1.3.“Gada bezmaksas licences” un “Jauno makšķernieka apliecību-licenci” var saņemt 

Salacgrīvas novada domes valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrā, Smilšu iela 

9, Salacgrīvā, tā darba laikā (pirmdienās no plkst.8:00 līdz 18:00, otrdienās līdz ceturtdienās no 

plkst.8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00, tel. Nr. 64071973). 

7.2.Jebkurai fiziskai personai ir tiesības nopirkt vai veikt jebkura veida 1 (vienas) vienreizējās 1 

dienas licences iepriekšēju rezervēšanu uz sava vārda ne vairāk kā 9 (deviņas) dienas iepriekš, 

norādot licences veidu, makšķerēšanas zonu un makšķerēšanas datumu, bez tiesībām pārcelt 

(mainīt) datumu, zonu vai licences veidu. Par rezervēto licenci jāsamaksā ne vēlāk kā līdz plkst. 

18:00 iepriekšējā dienā pirms licences derīguma sākšanās datuma, pretējā gadījumā licences 

rezervācija tiek anulēta. Licenču rezervāciju var veikt tikai internetu portālā www.epakalpojumi.lv 

sadaļā eLoms.  

7.3. Makšķerniekam ir tiesības iegādāties un makšķerējot vienlaicīgi izmantot ne vairāk kā 1 

(vienu) taimiņa makšķerēšanas vienreizējo 1 dienas licenci.  

7.4. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas organizētājs reģistrē makšķerniekus un vēžotājus, kas 

pārkāpuši šī nolikuma 9.punktā noteikto licences atgriešanas un lomu uzskaites kārtību, un 

neizsniedz tiem licences kārtējā un arī nākamajā gadā. 

7.5. Katra licencētās makšķerēšanas un vēžošanas dalībnieka pienākums ir iepazīties ar šo 

nolikumu un pildīt tā prasības, ko viņš apliecina ar parakstu, saņemot licenci. 

7.6. Makšķerēšanai un vēžošanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība 

makšķerniekam netiek atmaksāta. 

7.7. Makšķerniekam un vēžotājam makšķerēšanas vai vēžošanas laikā ir jābūt klāt personu 

apliecinošam dokumentam. 

 

8. No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums 

8.1. No licenču realizācijas posmā “Salaca I” iegūtās kopējās summas 40% Salacgrīvas novada 

dome reizi pusgadā (līdz 31.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 31.janvārim – par otro pusgadu) 

ieskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai. 

8.2. 60% līdzekļu no pārdotajām licencēm posmā “Salaca I” tiek ieskaitīti Salacgrīvas novada 

domes kontā, kurus tā izmanto zivju resursu pavairošanai vai zivju nārsta vietu rekultivācijai 

(atjaunošanai) atbilstoši Latvijas Zivju resursu aģentūras izstrādātajiem „Salacas upes 

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem”, kā arī zivju un vēžu resursu aizsardzībai, 

makšķerēšanas un vēžošanas kontrolei, licencētās makšķerēšanas un licencētās vēžošanas 

organizēšanai un makšķerēšanas tūrisma attīstībai. 

8.3. Par iegūto līdzekļu sadali un izlietošanu posmā “Salaca I” ir atbildīga Salacgrīvas novada 

dome. Tā nodrošina savlaicīgu noteiktas formas pārskata par realizēto makšķerēšanas un 

vēžošanas licenču skaitu, licenču veidiem, iegūtiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu 

iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā divas reizes gadā – līdz 15.jūlijam un 15.janvārim – par 

iepriekšējo pusgadu. 

 

9. Lomu uzskaites kārtība 

9.1. Visu licenču (izņemot jaunā makšķernieka karti/licenci) posmā “Salaca I” īpašnieku obligāts 

pienākums ir iesniegt datus par lomu, aizpildot lomu uzskaites tabulas, kur katras dienas iegūto 

lomu ieraksta lomu uzskaites lapā pēc norādītās formas (pielikums Nr.6 un Nr.7). Datus iesniedz 

SIA „ZZ Dats” interneta pakalpojumu mājas lapā www.epakalpojumi.lv sadaļā eLOMS vai 

iemetot Salacgrīvas novada domes pastkastē Smilšu ielā 9, Salacgrīvā. 

 9.2.1. „Vienreizējo 1 dienas makšķerēšanas un vēžošanas licenču īpašniekiem 9.1. punkta 

prasības jāizpilda 24 stundu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. 

 9.2.2. „Sezonas” un „Gada” licenču īpašniekiem un Jaunā makšķernieka apliecības – 

licences īpašniekiem šī nolikuma 9.1. punkta prasības jāizpilda 10 (desmit) dienu laikā pēc 

licences derīguma termiņa beigām. 

9.2. Salacgrīvas novada dome nodrošina savlaicīgu pārskatu iesniegšanu Pārtikas drošības, 

dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” par iegūtajiem lomiem un 

makšķerēšanas sacensību rezultātiem.  

9.3. Visu licenču (neatkarīgi no to veida) īpašniekiem, kuri neatdos licences un lomu tabulas šī 

nolikuma 9.2.punktā minētajos termiņos, kā arī cita veida pārkāpumu gadījumos, tiks liegta iespēja 

http://www.epakalpojumi.lv/
http://www.epakalpojumi.lv/


iegādāties jebkura veida licences licencētajai makšķerēšanai vai licencētajai vēžošanai Salacas 

upes posmā “Salaca I” kārtējā un nākamajā gadā. 

 

10. Makšķerēšanas sacensības 

10.1. Posmā „Salaca I” kalendārā gada laikā var tikt rīkotas sekojošas makšķerēšanas sacensības: 

 10.1.1. Taimiņa (arī laša) makšķerēšanas sezonas laikā ne vairāk kā 5 (piecas) taimiņa 

makšķerēšanas sacensības šī nolikuma 2.2. punktā noteiktajās zonās „A”, „B”, „C” un „D”; 

 10.1.2. „Ziemas - pavasara” un „Vasaras - rudens” sezonās 5 (piecas) 

pludiņmakšķerēšanas sacensības katrā sezonā (kopā 10 sacensības) un 3 (trīs) zemledus 

makšķerēšanas sacensības. 

10.2. Makšķerēšanas sacensības notiek atbilstoši šajā nolikumā noteiktajam licenču skaitam un 

cenām, kā arī ievērojot citas šajā nolikumā noteiktās prasības un normas. 

10.3. Uz taimiņa (arī laša) makšķerēšanas sacensību dienu sacensību norises zonās vienas dienas 

licences netiek pārdotas personām, kuras nav attiecīgo sacensību dalībnieki, ja sacensību 

organizētājs ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms sacensību norises rakstiski par to informē 

Salacgrīvas novada domi. 

10.4. Sacensību dalībnieks, kurš iegādājies vienas dienas taimiņa makšķerēšanas licenci, var 

makšķerēt katrā no sacensībām pieteiktajām zonām. 

10.5. Sacensību organizētājs garantē, papildus šajā nolikumā noteikto prasību un normu 

ievērošanai, paņemt zvīņu paraugus no visiem sacensību laikā noķertajiem lašiem un taimiņiem, 

lai varētu nodrošināt zvīņu paraugu nodošanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskajā institūtā „BIOR”. 

10.6. Attiecīgo makšķerēšanas sacensību nolikumi tiek saskaņoti atbilstoši spēkā esošo 

makšķerēšanu regulējošo Ministru kabineta  noteikumu normām un papildus ar Salacgrīvas novada 

domi, ja tā nav šo sacensību organizētāja. 

 

11. Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas organizētāja pienākumi 

11.1. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas organizētāja pienākumi ir: 

 11.1.1. sniegt informāciju par licencētās makšķerēšanas un vēžošanas vietām, licencētās 

makšķerēšanas un vēžošanas organizētāju un makšķerēšanas un vēžošanas licences iegādes 

iespējām laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un vietējā laikrakstā, kā arī nodrošināt atbilstošu zonu 

norādes zīmju izvietošanu licencētās makšķerēšanas un vēžošanas  posmā “Salaca I”; 

 11.1.2. nodrošināt makšķerēšanas un vēžošanas licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma 

7.1. un 7.2. punktam; 

 11.1.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas un vēžošanas licences atbilstoši 

normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences 

uzskaites žurnālā; nodrošināt šī nolikuma 4.punktā noteiktā licenču skaita limita ievērošanu 

attiecīgajās makšķerēšanas zonās, dienās un sezonās; 

 11.1.4. nodrošināt to, ka līdzekļi, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas un vēžošanas 

licences, tiek izlietoti atbilstoši šī nolikuma 8. punktam; 

 11.1.5. veikt makšķernieku un vēžotāju lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 9. punktā 

noteiktai kārtībai; 

 11.1.6. iepazīstināt makšķerniekus un vēžotājus ar šo nolikumu; 

 11.1.7. nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai 

pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju un vēžu  resursu 

aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī reizi gadā iesniedz Valsts vides dienestā 

informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, tai skaitā par šī nolikuma 

8.2. punktā paredzētiem pasākumiem zivju resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās 

makšķerēšanas  un vēžošanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un 

uzturēšanā; 

 11.1.8. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par pārskaitījumiem valsts budžetā Zivju 

fonda dotācijas veidošanai un no licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojumu divas reizes gadā 

līdz 15.jūlijam un 15.janvārim – par iepriekšējo pusgadu; 

11.1.9. līdz katra nākamā gada 1. februārim iesniegt Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 

un vides zinātniskais institūts „BIOR” makšķernieku aizpildītās un atpakaļ atgrieztās licences 

tālākai datu apstrādei un zivju un vēžu resursu novērtēšanai; 



 11.1.10. veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 

un vides zinātniskais institūta „BIOR” ” rakstiskām rekomendācijām. 

 

12. Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un vides aizsardzības prasību kontrole 

12.1.Licencētās makšķerēšanas un vēžošanas nolikumā paredzēto noteikumu ievērošanu kontrolē 

Salacgrīvas novada domes pilnvarotas personas. 

 

13. Noslēguma jautājums.  

13.1.Šī nolikuma darbības laiks ir 3 (trīs) gadi un tā beigu datums ir 2018.gada 31.decembris. 

 

14. Nolikuma pielikumi 

14.1. Pielikums Nr.1 – Shēma ar attiecīgo makšķerēšanas zonu norādēm. 

14.2  Pielikums Nr.2 – Shēma par licencēto vēžošanu. 

14.3  Pielikums Nr.3  - Licencētās makšķerēšanas licenču paraugi.  

14.4  Pielikums Nr. 4 – Salacgrīvas novada domes „Jaunā makšķernieka apliecība - licence” 

(paraugs). 

14.5  Pielikums Nr. 5 - Licencētās vēžošanas licenču paraugi. 

14.6. Pielikums Nr.6- Lomu uzskaites tabula. 

14.7.Pielikums Nr.7 – Lomu uzskaites tabula. 

 

 

 

Salacgrīvas novada  

domes priekšsēdētājs       Dagnis Straubergs 



 

 

Pielikums Nr.1 
N O L I K U M AM 

Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu 

Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)  

 

 

Shēma ar attiecīgo makšķerēšanas zonu norādēm 
 

 
 

 

1) A, B, C un D zonas taimiņa makšķerēšanai; 

2) 1., 2., 3. un 4. zona pārējo zivju makšķerēšanai. 

 

 

 

 

 



 

Pielikums Nr.2 
N O L I K U M AM 

Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu  

Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)  

 

 

Vēžošanai paredzētais posms Salaca I 



Pielikums Nr.3 
N O L I K U M AM 

Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu 

Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”) 

 

Licencētās makšķerēšanas licenču paraugi 

 

“Taimiņa makšķerēšanas vienreizējā 1dienas licence” posmā ”Salaca I”  
“A”, “B”, “C” vai “D” zonās” 

SALACGRĪVAS NOVADA DOME                Salacgriīvas novada dome              Sa lacgrīvas  novada dome, 
Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads,LV-4033              Smi lšu iela  9,  Sa lacgrīva,

             Sa lacgrīvas  novads , LV -4033
TAIMIŅA MAKŠĶERĒŠANAS
   VIENREIZĒJĀ 1 DIENAS   TAIMIŅA MAKŠĶERĒŠANAS VIENREIZĒJĀ 1 DIENAS                          TAIMIŅA MAKŠĶERĒŠANAS
LICENCE POSMĀ "Salaca 1"           LICENCE POSMĀ "SALACA I"  A B C D   ZONĀ          VIENREIZĒJĀS 1 DIENAS LICENCES   
       A  B  C  D  zonā            LICENCE DERĪGA MAKŠĶERĒŠANAI TIKAI VIENĀ NO ZONĀM POSMĀ "SALACA 1" NR. 000001-001000
 Cena 15.00 euro                   NEVAJADZĪGO SVĪTRO (XX) LICENCES PĀRDEVĒJS "LOMA REĢISTRĀCIJAS PASAKNIS"

(cena bez PVN 12.40; PVN 21%,       NR. 000001 - 001000 Šis pasaknis apliecina, ka tā īpašnieks

2.60)

      NR.000001 - 001000         Licence derīga makšķerēšanai tikai diennakts gaišajā laikā.  ____________________________
       Licence dod tiesības paturēt lomā 1(vienu) gab. taimiņu vai lasi                       (vārds, uzvārds)

__________________           tikai pēc noķertās zivs reģistrācijas licences iegādes vietā, kur 

       (pārdota - datums)                 licenci jāatgriež maksķerēšanas dienā pēc maksķerēšanas 

                          pabeigšanas arī zivs noķeršanas gadījumā.

_____________________________
__________________                       (personas kods)

         (derīga - datums) Licence pārdota 20___ . G. ___________ derīga 20__.g._____________                     

Licences cena 15.00 euro  (cena bez PVN 12,40; PVN 21% 2,60 )

                                      ir likumīgi noķēris

__________________ Licence pārdota ______________________________
          (vārds, uzvārds)              vārds, uzvārds _____________________________

__________________________________________                     zivs suga, svars, garums

(personas kods)
Ar nolikumu iepazinos un

apliecunu to ar parakstu Licenci pārdeva_______________________ atbilstoši nolikuma "Nolikums par licencēto

             (pārdevēja paraksts) makšķerēšanu Salacas upes posmā     
Salacgrīvasnovada administratīvajā teritorijā
         (posms "Salaca  I")" prasībām.

__________________ Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga.Makšķerēšanai neizmantotās

(licences saņēmēja paraksts) neizmantotās vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība 

                                                        netiek atgriezta!
(licences pārdevēja paraksts)       (datums un zivs reģistrētāja paraksts)  
                                LOMA UZSKAITES TABULAS PARAUGS

Licences Nr.__________________________

DATUMS ZIVS SUGA SVARS GARUMS

Taimiņa (arī laša) makšķerēšana atļauta no pirmās augstsprieguma elektrolīnijas

pārvada pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu pret straumi līdz Salacgrīvas novada

robežzīmei ar Alojas novadu.

Godātais Makšķerniek! Lūdzu iegaumē!

Taimiņa vai laša makšķerēšana atļauta tikai spiningošanas vai mušiņ makšķerēšanas veidā

lietojot mākslīgu ēsmu, kura aprīkota ar  1 (vienu)1 (vienu) jebkura veida āķi! Atļauts iebrist upē ne tālāk par 1

m no krasta līnijas. Šī lecence dod tiesības makšķerēt līdz brīdim, kad tiks noķerta pirmā zivs, kuras

minimālais pieļaujamais garums ir ne mazāks par šādu izmēru: taimiņam - 50 cm, lasim - 60 cm.

Zivis, kuru minimālie pieļaujamie garumi ir mazāki par minētajiem, jāatlaiž (jāatbrīvo). Lomā

paturamo zivi nekavējoši jānogalina.

Licences neatgriešanas gadījumā Tev tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licenci

makšķerēšanai Salacas upes posmā "Salaca I" šajā un nākošajā gadā!

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 67084200, 25636008

Paldies par izpratni un "'ne asakas"!

Ar cieņu - Salacgrīvas novada dome

Godātais Makšķerniek, lūdzu atceries!

Tu makšķerē Salacā - starptautiski atzītā lašu dabiskā nārsta Latvijas nacionālā

indeksa upē, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās: Ziemeļvidzemes 

biosfēras rezervātā un dabas parkā "Salacas ieleja"  



“Taimiņu makšķerēšanas sezonas licence” 

 posmā ”Salaca I”  
Visās zonās ( “A”, “B”, “C” un “D”) 

 

      Salacgrīvas novada Salacgrīvas novada dome

                 dome    Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

             TAIMIŅA 

     MAKŠĶERĒŠANAS                     TAIMIŅA MAKŠĶERĒŠANAS SEZONAS

     SEZONAS LICENCE                        LICENCE POSMĀ "SALACAI" A B C D ZONĀ

    POSMĀ "SALACA I"            LICENCE DERĪGA KATRĀ NO ZONĀM A B C UN D 

            A B C D zonā                   no  1. JANVĀRA LĪDZ 30. APRĪLIM

     Cena450,00 euro     NR. 01 - 10

(cena bez PVN 371,90; PVN

21%78,10)      Licence derīga makšķerēšanai tikai diennaksts gaišajā laikā. Licence dod tiesības vienā 

              NR.01-10        makšķerēšanas reizē (vienā dienā) paturēt lomā 1(vienu) gab. taimiņu vai lasi.

__________________       Katras makšķerēšanas dienas loms jāieraksts loma uzskaites tabulā tūlīt pēc 

       (pārdota - datums)        makšķerēšanas pabeigšanas.

__________________

       (derīga - datums) Licence pārdota 20__ . G. ____________________________________

__________________ Licence cena 450,00 euro  (cena bez PVN 371,90; PVN 21%78,10)

        (vārds, uzvārds) Licence pārdota______________________________________________

   Ar nolikumu iepazinos un (vārds, uzvārds)

    apliecinu to ar parakstu                                _____________________________________________

_____________________ (personas kods)

(licences saņēmēja paraksts) Licenci pārdeva___________________________________

___________________________               (pārdevēja paraksts)

(licences pārdevēja paraksts)                                     vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās

vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

 
                                LOMA UZSKAITES TABULAS PARAUGS

Licences Nr.__________________________

DATUMS ZIVS SUGA SVARS GARUMS

Taimiņa (arī laša) makšķerēšana atļauta no pirmās augstsprieguma elektrolīnijas

pārvada pār Salacas upi Salacgrīvā uz augšu pret straumi līdz Salacgrīvas novada

robežzīmei ar Alojas novadu.

Godātais Makšķerniek! Lūdzu iegaumē!

Taimiņa vai laša makšķerēšana atļauta tikai spiningošanas vai mušiņ makšķerēšanas veidā

lietojot mākslīgu ēsmu, kura aprīkota ar  1 (vienu)1 (vienu) jebkura veida āķi! Atļauts iebrist upē ne tālāk par 1

m no krasta līnijas. Šī lecence dod tiesības makšķerēt līdz brīdim, kad tiks noķerta pirmā zivs, kuras

minimālais pieļaujamais garums ir ne mazāks par šādu izmēru: taimiņam - 50 cm, lasim - 60 cm.

Zivis, kuru minimālie pieļaujamie garumi ir mazāki par minētajiem, jāatlaiž (jāatbrīvo). Lomā

paturamo zivi nekavējoši jānogalina.

Licences neatgriešanas gadījumā Tev tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licenci

makšķerēšanai Salacas upes posmā "Salaca I" šajā un nākošajā gadā!

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 67084200, 25636008

Paldies par izpratni un "'ne asakas"!

Ar cieņu - Salacgrīvas novada dome

Godātais Makšķerniek, lūdzu atceries!

Tu makšķerē Salacā - starptautiski atzītā lašu dabiskā nārsta Latvijas nacionālā

indeksa upē, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās: Ziemeļvidzemes 

biosfēras rezervātā un dabas parkā "Salacas ieleja"  



“Ziemas – pavasara sezonas” sezonas licence” 

posmā ”Salaca I” „1” zonā 
 

 

      Salacgrīvas novada                                   Salacgrīvas novada dome

                 dome                                 Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

      ZIEMAS-PAVASARA                                                         ZIEMAS-PAVASARA SEZONAS

        SEZONAS LICENCE LICENCE POSMĀ "SALACA I" "I" ZONĀ

     POSMĀ "SALACA I"    NR. 01 - 30

"I" ZONA 01.01.-30.06.

       201_ .  CENA 10,00 euro                   Licence derīga makšķerēšanai no 201___ . 01.01. līdz 30.06. (ieskaitot)

(bez PVN 8,26 euro ; PVN 21%              Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. No 01.10. līdz 30.04.

1,74 euro                                 aizliegta spiningošana vai mušiņ makšķerēšana!

        NR 01 - 30                                   Licence pārdota 201__ . G. ____________________________________

__________________                                        Licence cenaLicences cena 10,00 euro  (cena bez PVN 8,26; PVN 21% 1,74 euro )

       (pārdota - datums)                                Licence pārdota______________________________________________

__________________ (vārds, uzvārds)

             (vārds, uzvārds)                                _____________________________________________

__________________ (personas kods)

           (personas kods)

    Ar nolikumu iepazinos un                                Licences pārdošanas vieta ___________________________

     apliecinu to ar parakstu

_____________________ Licenci pārdeva___________________________________

     (licences saņēmēja paraksts)                (pārdevēja paraksts)

___________________________ Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās

        (licences pārdošanas vieta)                                     vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

 
            Lomu uzskaites tabula

paraugs

datums zivs suga skaits svars

Godātais Makšķerniek! Lūdzu iegaumē!

*Atļautais loma lielums vienā makšķerēšanas reizē (uz vienu licenci) atbilstoši MK

"Makšķerēšanas noteikumiem", izņemot minēto noteikumu 18.1. punktā minētās

vimbas ne vairāk kā 2(divas) un 18.7. punktā paredzēto pārējo zivju svaru, kas posmā

"Salaca I" nedrīkst pārsniegt 10 kg, kā arī sudrabkarūsas, kuru svars netiek limitēts.

*No 1.03. līdz 31.05. aizliegta makšķerēšana pirmdienās (ja tā valstī nav noteikta

svētku diena).

*Makšķerniekam jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam.

*Licences neatgriešanas gadījumā Tev tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda

veida licenci makšķerēšanai posmā "Salaca I" šajā un nākošajā gadā!

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 67084200, 25636008

Paldies par izpratni un "ne asakas"!

Ar cieņu - Salacgrīvas novada dome.

Godātais Makšķerniek, lūdzu atceries!

Tu makšķerē Salacā - starptautiski atzītā dabiskā nārsta Latvijas

nacionālā indeksa upē, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un dabas parkā "Salacas ieleja".



“Ziemas – pavasara sezonas vienreizējā 1 dienas licence” 

posmā ”Salaca I” „2” zonā  

 
      Salacgrīvas novada                                     Salacgrīvas novada dome

                 dome                                 Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

      ZIEMAS-PAVASARA                         ZIEMAS-PAVASARA SEZONAS VIENREIZĒJĀ 1 DIENAS

      SEZONAS VIENREIZĒJĀ 1 LICENCE POSMĀ SALACA I" "2" ZONĀ

      DIENAS LICENCE POSMĀ                                              NR. 01     NR. 000001-000300

         SALACA I" "2" ZONĀ

             CENA 5,00 euro

            (cena bez PVN4,13 euro ; PVN              Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. No 01.10. līdz 30.04.

                                21% 0.87 euro )                                 aizliegta spiningošana vai mušiņ makšķerēšana!

NR. 000001 - 000300                                   Licence pārdota 201__ . G. ____________________________________

                __________________                                        Licence cenaLicences cena 5,00 euro (cena bez PVN 4,13 euro; PVN 21% 0,87 euro)

       (pārdota - datums)                                Licence pārdota______________________________________________

               __________________                            (vārds, uzvārds)

       (derīga - datums)                                _____________________________________________

__________________                             (personas kods)

        (vārds, uzvārds)                               Licences pārdošanas vieta _____________________________________

          Ar nolikumu iepazinos un    

      apliecinu to ar parakstu

_____________________ Licenci pārdeva___________________________________

      (licences saņēmēja paraksts)                (pārdevēja paraksts)

___________________________ Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās

     (Licences pārdošanas vieta)                                     vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

  
            Lomu uzskaites tabula

paraugs

datums zivs suga skaits svars

Godātais Makšķerniek! Lūdzu iegaumē!

*Atļautais loma lielums vienā makšķerēšanas reizē (uz vienu licenci) atbilstoši MK

"Makšķerēšanas noteikumiem", izņemot minēto noteikumu 18.1. punktā minētās

vimbas ne vairāk kā 2(divas) un 18.7. punktā paredzēto pārējo zivju svaru, kas posmā

"Salaca I" nedrīkst pārsniegt 10 kg, kā arī sudrabkarūsas, kuru svars netiek limitēts.

*No 1.03. līdz 31.05. aizliegta makšķerēšana pirmdienās (ja tā valstī nav noteikta

svētku diena).

*Makšķerniekam jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam.

*Licences neatgriešanas gadījumā Tev tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda

veida licenci makšķerēšanai posmā "Salaca I" šajā un nākošajā gadā!

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 67084200, 25636008

Paldies par izpratni un "ne asakas"!

Ar cieņu - Salacgrīvas novada dome.

Godātais Makšķerniek, lūdzu atceries!

Tu makšķerē Salacā - starptautiski atzītā dabiskā nārsta Latvijas

nacionālā indeksa upē, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un dabas parkā "Salacas ieleja".



“Ziemas – pavasara sezonas vienreizējā 1dienas licence” 

posmā ”Salaca I”“3” zonā  

 
      Salacgrīvas novada                                     Salacgrīvas novada dome

                 dome                                 Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

      ZIEMAS-PAVASARA                         ZIEMAS-PAVASARA SEZONAS VIENREIZĒJĀ 1 DIENAS

      SEZONAS VIENREIZĒJĀ 1           LICENCE POSMĀ SALACA I" "3" ZONĀ

      DIENAS LICENCE POSMĀ                                              NR. 01         NR. 000001 - 000100

              SALACA I" "3" ZONĀ

             CENA 5,00 euro

            (cena bez PVN 4,13 euro ; PVN              Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. No 01.10. līdz 30.04.

                                21% 0,87 euro )                                 aizliegta spiningošana vai mušiņ makšķerēšana!

NR. 000001 - 000100                                   Licence pārdota 201__ . G. ____________________________________

                __________________                                        Licence cenaLicences cena 5,00 euro  (cena bez PVN 4,13 euro ; PVN 21% 0,87 euro )

       (pārdota - datums)                                Licence pārdota______________________________________________

               __________________                            (vārds, uzvārds)

               (vārds, uzvārds)                                _____________________________________________

__________________                             (personas kods)

               (personas kods)                              Licences pārdošanas vieta _____________________________________

          Ar nolikumu iepazinos un    

      apliecinu to ar parakstu

_____________________ Licenci pārdeva___________________________________

      (licences saņēmēja paraksts)                (pārdevēja paraksts)

___________________________ Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās

     (Licences pārdošanas vieta)                                     vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

  
            Lomu uzskaites tabula

paraugs

datums zivs suga skaits svars

Godātais Makšķerniek! Lūdzu iegaumē!

*Atļautais loma lielums vienā makšķerēšanas reizē (uz vienu licenci) atbilstoši MK

"Makšķerēšanas noteikumiem", izņemot minēto noteikumu 18.1. punktā minētās

vimbas ne vairāk kā 2(divas) un 18.7. punktā paredzēto pārējo zivju svaru, kas posmā

"Salaca I" nedrīkst pārsniegt 10 kg, kā arī sudrabkarūsas, kuru svars netiek limitēts.

*No 1.03. līdz 31.05. aizliegta makšķerēšana pirmdienās (ja tā valstī nav noteikta

svētku diena).

*Makšķerniekam jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam.

*Licences neatgriešanas gadījumā Tev tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda

veida licenci makšķerēšanai posmā "Salaca I" šajā un nākošajā gadā!

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 67084200, 25636008

Paldies par izpratni un "ne asakas"!

Ar cieņu - Salacgrīvas novada dome.

Godātais Makšķerniek, lūdzu atceries!

Tu makšķerē Salacā - starptautiski atzītā dabiskā nārsta Latvijas

nacionālā indeksa upē, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un dabas parkā "Salacas ieleja".



“Ziemas – pavasara sezonas vienreizējā 1dienas licence” 

posmā ”Salaca I” “4” zonā  

 
      Salacgrīvas novada                                     Salacgrīvas novada dome

                 dome                                 Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

      ZIEMAS-PAVASARA                         ZIEMAS-PAVASARA SEZONAS VIENREIZĒJĀ 1 DIENAS

      SEZONAS VIENREIZĒJĀ 1 LICENCE POSMĀ SALACA "I"  "4" ZONĀ

      DIENAS LICENCE POSMĀ                                              NR. 01   NR. 000001 - 000300

           SALACA I" "4" ZONĀ

             CENA 5,00 euro

            (cena bez PVN 4,13 euro ; PVN              Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. No 01.10. līdz 30.04.

                                21% 0,87 euro )                                 aizliegta spiningošana vai mušiņ makšķerēšana!

NR. 000001 - 000300                                   Licence pārdota 201__ . G. ____________________________________

                __________________                                        Licence cenaLicences cena 5,00 euro  (cena bez PVN 4,13 euro ; PVN 21% 0,87 euro )

       (pārdota - datums)                                Licence pārdota______________________________________________

               __________________                            (vārds, uzvārds)

               (vārds, uzvārds)                                _____________________________________________

__________________                             (personas kods)

               (personas kods)                              Licences pārdošanas vieta _____________________________________

          Ar nolikumu iepazinos un    

      apliecinu to ar parakstu

_____________________ Licenci pārdeva___________________________________

      (licences saņēmēja paraksts)                (pārdevēja paraksts)

___________________________ Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās

     (Licences pārdošanas vieta)                                     vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

  
            Lomu uzskaites tabula

paraugs

datums zivs suga skaits svars

Godātais Makšķerniek! Lūdzu iegaumē!

*Atļautais loma lielums vienā makšķerēšanas reizē (uz vienu licenci) atbilstoši MK

"Makšķerēšanas noteikumiem", izņemot minēto noteikumu 18.1. punktā minētās

vimbas ne vairāk kā 2(divas) un 18.7. punktā paredzēto pārējo zivju svaru, kas posmā

"Salaca I" nedrīkst pārsniegt 10 kg, kā arī sudrabkarūsas, kuru svars netiek limitēts.

*No 1.03. līdz 31.05. aizliegta makšķerēšana pirmdienās (ja tā valstī nav noteikta

svētku diena).

*Makšķerniekam jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam.

*Licences neatgriešanas gadījumā Tev tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda

veida licenci makšķerēšanai posmā "Salaca I" šajā un nākošajā gadā!

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 67084200, 25636008

Paldies par izpratni un "ne asakas"!

Ar cieņu - Salacgrīvas novada dome.

Godātais Makšķerniek, lūdzu atceries!

Tu makšķerē Salacā - starptautiski atzītā dabiskā nārsta Latvijas

nacionālā indeksa upē, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un dabas parkā "Salacas ieleja".



“Vasaras - rudens sezonas” sezonas licence” 

posmā ”Salaca I” „1” zonā  

 
      Salacgrīvas novada                                   Salacgrīvas novada dome

                 dome                                 Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

         VASARAS-RUDENS                                          VASARAS -RUDENS SEZONAS

        SEZONAS LICENCE LICENCE POSMĀ "SALACA I" "I" ZONĀ

     POSMĀ "SALACA I"         NR. 01 - 30

"I" ZONA 01.07.-31.12.201_ .

                  CENA 10,00 euro                         Licence derīga makšķerēšanai no 201___ . 01.07. līdz 31.12. (ieskaitot)

(bez PVN 8,26 euro;  PVN 21%              Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. No 01.10. līdz 30.04.

1,74 euro.                                 aizliegta spiningošana vai mušiņ makšķerēšana!

                 NR.01 - 30                                   Licence pārdota 201__ . G. ____________________________________

__________________                                        Licence cenaLicences cena 10,00 euro (cena bez PVN 8,26 euro;  PVN 21% 1,74)

       (pārdota - datums)                                Licence pārdota______________________________________________

__________________ (vārds, uzvārds)

             (vārds, uzvārds)                                _____________________________________________

__________________ (personas kods)

           (personas kods)

    Ar nolikumu iepazinos un                                Licences pārdošanas vieta ___________________________

     apliecinu to ar parakstu

_____________________ Licenci pārdeva___________________________________

     (licences saņēmēja paraksts)                (pārdevēja paraksts)

___________________________ Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās

        (licences pārdošanas vieta)                                     vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

  
            Lomu uzskaites tabula

paraugs

datums zivs suga skaits svars

Godātais Makšķerniek! Lūdzu iegaumē!

*Atļautais loma lielums vienā makšķerēšanas reizē (uz vienu licenci) atbilstoši MK

"Makšķerēšanas noteikumiem", izņemot minēto noteikumu 18.1. punktā minētās

vimbas ne vairāk kā 2(divas) un 18.7. punktā paredzēto pārējo zivju svaru, kas posmā

"Salaca I" nedrīkst pārsniegt 10 kg, kā arī sudrabkarūsas, kuru svars netiek limitēts.

*No 1.03. līdz 31.05. aizliegta makšķerēšana pirmdienās (ja tā valstī nav noteikta

svētku diena).

*Makšķerniekam jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam.

*Licences neatgriešanas gadījumā Tev tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda

veida licenci makšķerēšanai posmā "Salaca I" šajā un nākošajā gadā!

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 67084200, 25636008

Paldies par izpratni un "ne asakas"!

Ar cieņu - Salacgrīvas novada dome.

Godātais Makšķerniek, lūdzu atceries!

Tu makšķerē Salacā - starptautiski atzītā dabiskā nārsta Latvijas

nacionālā indeksa upē, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un dabas parkā "Salacas ieleja".



“Vasaras - rudens sezonas vienreizējā 1 dienas licence” 

posmā ”Salaca I” „2” zonā  

 
      Salacgrīvas novada                                   Salacgrīvas novada dome

                 dome                                 Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

         VASARAS-RUDENS                                          VASARAS -RUDENS SEZONAS

        SEZONAS LICENCE LICENCE POSMĀ SALACA I" "2" ZONĀ

     POSMĀ "SALACA I"      NR. 000001 - 000100

             "2" ZONĀ

              CENA 5,00 euro

(cena bez PVN 4,13 ; PVN 21% 0,87 euro )              Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. No 01.10. līdz 30.04.

        NR.000001 - 000100                                 aizliegta spiningošana vai mušiņ makšķerēšana!

                                  Licence pārdota 201__ . G. ____________________________________

__________________ Licences cena 5,00 euro  (cena bez PVN 4,13 euro;  PVN 21% 0,87 euro )

       (pārdota - datums)                                Licence pārdota______________________________________________

__________________ (vārds, uzvārds)

             (vārds, uzvārds)                                _____________________________________________

__________________ (personas kods)

           (personas kods)

    Ar nolikumu iepazinos un                                Licences pārdošanas vieta ___________________________

     apliecinu to ar parakstu

_____________________ Licenci pārdeva___________________________________

     (licences saņēmēja paraksts)                (pārdevēja paraksts)

___________________________ Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās

        (licences pārdošanas vieta)                                     vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

  
            Lomu uzskaites tabula

paraugs

datums zivs suga skaits svars

Godātais Makšķerniek! Lūdzu iegaumē!

*Atļautais loma lielums vienā makšķerēšanas reizē (uz vienu licenci) atbilstoši MK

"Makšķerēšanas noteikumiem", izņemot minēto noteikumu 18.1. punktā minētās

vimbas ne vairāk kā 2(divas) un 18.7. punktā paredzēto pārējo zivju svaru, kas posmā

"Salaca I" nedrīkst pārsniegt 10 kg, kā arī sudrabkarūsas, kuru svars netiek limitēts.

*No 1.03. līdz 31.05. aizliegta makšķerēšana pirmdienās (ja tā valstī nav noteikta

svētku diena).

*Makšķerniekam jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam.

*Licences neatgriešanas gadījumā Tev tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda

veida licenci makšķerēšanai posmā "Salaca I" šajā un nākošajā gadā!

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 67084200, 25636008

Paldies par izpratni un "ne asakas"!

Ar cieņu - Salacgrīvas novada dome.

Godātais Makšķerniek, lūdzu atceries!

Tu makšķerē Salacā - starptautiski atzītā dabiskā nārsta Latvijas

nacionālā indeksa upē, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un dabas parkā "Salacas ieleja".



“Vasaras - rudens sezonas vienreizējā 1dienas licence” 

posmā ”Salaca I” „3” zonā 
      Salacgrīvas novada                                   Salacgrīvas novada dome

                 dome                                 Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

         VASARAS-RUDENS                                          VASARAS -RUDENS SEZONAS

        SEZONAS LICENCE LICENCE POSMĀ SALACA I" "3" ZONĀ

     POSMĀ "SALACA I"      NR. 000001 - 000100

             "3" ZONĀ

              CENA 5,00 euro

(cena bez PVN 4,13 ; PVN 21% 0,87 euro )              Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. No 01.10. līdz 30.04.

        NR.000001 - 000100                                 aizliegta spiningošana vai mušiņ makšķerēšana!

                                  Licence pārdota 201__ . G. ____________________________________

__________________ Licences cena 5,00 euro  (cena bez PVN 4,13 euro;  PVN 21% 0,87 euro )

       (pārdota - datums)                                Licence pārdota______________________________________________

__________________ (vārds, uzvārds)

             (vārds, uzvārds)                                _____________________________________________

__________________ (personas kods)

           (personas kods)

    Ar nolikumu iepazinos un                                Licences pārdošanas vieta ___________________________

     apliecinu to ar parakstu

_____________________ Licenci pārdeva___________________________________

     (licences saņēmēja paraksts)                (pārdevēja paraksts)

___________________________ Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās

        (licences pārdošanas vieta)                                     vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

 
            Lomu uzskaites tabula

paraugs

datums zivs suga skaits svars

Godātais Makšķerniek! Lūdzu iegaumē!

*Atļautais loma lielums vienā makšķerēšanas reizē (uz vienu licenci) atbilstoši MK

"Makšķerēšanas noteikumiem", izņemot minēto noteikumu 18.1. punktā minētās

vimbas ne vairāk kā 2(divas) un 18.7. punktā paredzēto pārējo zivju svaru, kas posmā

"Salaca I" nedrīkst pārsniegt 10 kg, kā arī sudrabkarūsas, kuru svars netiek limitēts.

*No 1.03. līdz 31.05. aizliegta makšķerēšana pirmdienās (ja tā valstī nav noteikta

svētku diena).

*Makšķerniekam jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam.

*Licences neatgriešanas gadījumā Tev tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda

veida licenci makšķerēšanai posmā "Salaca I" šajā un nākošajā gadā!

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 67084200, 25636008

Paldies par izpratni un "ne asakas"!

Ar cieņu - Salacgrīvas novada dome.

Godātais Makšķerniek, lūdzu atceries!

Tu makšķerē Salacā - starptautiski atzītā dabiskā nārsta Latvijas

nacionālā indeksa upē, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un dabas parkā "Salacas ieleja".



“Vasaras – rudens  sezonas vienreizējā 1dienas licence” 

posmā ”Salaca I” „4” zonā 

 

 
      Salacgrīvas novada                                   Salacgrīvas novada dome

                 dome                                 Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

         VASARAS-RUDENS                        VASARAS - RUDENS SEZONAS VIENREIZĒJĀ 1 DIENAS 

    SEZONAS VIENREIZĒJĀ 1 DIENAS       LICENCE  POSMĀ SALACA I" "4" ZONĀ

     LICENCE  POSMĀ "SALACA I" NR. 000001 - 000200

             "4" ZONĀ

              CENA 5,00 euro

(cena bez PVN 4,13;  PVN 21% 0,87 euro )              Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus. No 01.10. līdz 30.04.

           NR. 000001 -000200                                 aizliegta spiningošana vai mušiņ makšķerēšana!

                                  Licence pārdota 201__ . G. ____________________________________

__________________ Licences cena 5,00 euro  (cena bez PVN 4,13; PVN 21% 0,87 euro )

       (pārdota - datums)                                Licence pārdota______________________________________________

__________________ (vārds, uzvārds)

             (vārds, uzvārds)                                _____________________________________________

__________________ (personas kods)

           (personas kods)

    Ar nolikumu iepazinos un                                Licences pārdošanas vieta ___________________________

     apliecinu to ar parakstu

_____________________ Licenci pārdeva___________________________________

     (licences saņēmēja paraksts)                (pārdevēja paraksts)

___________________________ Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās

        (licences pārdošanas vieta)                                     vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

 
            Lomu uzskaites tabula

paraugs

datums zivs suga skaits svars

Godātais Makšķerniek! Lūdzu iegaumē!

*Atļautais loma lielums vienā makšķerēšanas reizē (uz vienu licenci) atbilstoši MK

"Makšķerēšanas noteikumiem", izņemot minēto noteikumu 18.1. punktā minētās

vimbas ne vairāk kā 2(divas) un 18.7. punktā paredzēto pārējo zivju svaru, kas posmā

"Salaca I" nedrīkst pārsniegt 10 kg, kā arī sudrabkarūsas, kuru svars netiek limitēts.

*No 1.03. līdz 31.05. aizliegta makšķerēšana pirmdienās (ja tā valstī nav noteikta

svētku diena).

*Makšķerniekam jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam.

*Licences neatgriešanas gadījumā Tev tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda

veida licenci makšķerēšanai posmā "Salaca I" šajā un nākošajā gadā!

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 67084200, 25636008

Paldies par izpratni un "ne asakas"!

Ar cieņu - Salacgrīvas novada dome.

Godātais Makšķerniek, lūdzu atceries!

Tu makšķerē Salacā - starptautiski atzītā dabiskā nārsta Latvijas

nacionālā indeksa upē, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un dabas parkā "Salacas ieleja".



“Gada bezmaksas makšķerēšanas licence” 

posmā „Salaca I” „2”,”3” un “4”zonā 

 
      Salacgrīvas novada                                   Salacgrīvas novada dome

                 dome                                 Smilšu iela 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, LV - 4033

         GADA BEZMAKSAS                                          GADA BEZMAKSAS LICENCE

           LICENCE POSMĀ POSMA "SALACA I" ""2" "3" un "4" ZONA

   "SALACA I" "2" "3" UN  "4"         NR. 001 - 250

     ZONA 01.01.-31.12.201_ .

               BEZMAKSAS                              Licence derīga no 201___ . 01.01. līdz 31.12.

                            Licence nedod tiesības makšķerēt taimiņus vai lašus.

              NR. 001 - 250       No 01.10..201___ . Līdz  30.04.201___ . aizliegta spiningošana vai mušiņ makšķerēšana

                          Licence izsniegta 201___ . G.

_________________________                           Licences cena - bezmaksas

     (izsniegta - datums)                           Licence izsniegta_______________________________________________

_________________________                                         (vārds, uzvārds)

         (vārds, uzvārds)                                                                   _____________________________________________

_________________________                                        (personas kods)

         (personas kods)

      Ar nolikumu iepazinos           Licence izsniegta Salacgrīvas novada domē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvas novads, 

_________________________           LV-4033, tālrunis: 64071973

   (licences saņēmēja paraksts) Licenci izsniedza___________________________________

    Licence izsniegta Salacgrīvas              (izsniedzēja paraksts)

    novada domē Nepilnīgi aizpildīta licence nav derīga. Makšķerēšanai neizmantotās

_________________________                                     vai sakarā ar pārkāpumu izņemtās licences vērtība netiek atgriezta!

    (licences izsniedzēja paraksts)  
            Lomu uzskaites tabula

paraugs

datums zivs suga skaits svars

Godātais Makšķerniek! Lūdzu iegaumē!

*Atļautais loma lielums vienā makšķerēšanas reizē (uz vienu licenci) atbilstoši MK

"Makšķerēšanas noteikumiem", izņemot minēto noteikumu 18.1. punktā minētās

vimbas ne vairāk kā 2(divas) un 18.7. punktā paredzēto pārējo zivju svaru, kas posmā

"Salaca I" nedrīkst pārsniegt 10 kg, kā arī sudrabkarūsas, kuru svars netiek limitēts.

*No 1.03. līdz 31.05. aizliegta makšķerēšana pirmdienās (ja tā valstī nav noteikta

svētku diena).

*Makšķerniekam jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam.

*Licences neatgriešanas gadījumā Tev tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda

veida licenci makšķerēšanai posmā "Salaca I" šajā un nākošajā gadā!

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 67084200, 25636008

Paldies par izpratni un "ne asakas"!

Ar cieņu - Salacgrīvas novada dome.

Godātais Makšķerniek, lūdzu atceries!

Tu makšķerē Salacā - starptautiski atzītā dabiskā nārsta Latvijas

nacionālā indeksa upē, kas atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās:

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā un dabas parkā "Salacas ieleja".

 



Pielikums Nr.4 
N O L I K U M AM 

Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu 

Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)  

 

 

JAUNĀ MAKŠĶERNIEKA APLIECĪBA-LICENCE 
makšķerēšanai Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (posms „Salaca I”) 

 no 01.01.201_. līdz 31.12.201_. 

 

 

Priekšpuse  
 
 

JAUNĀ MAKŠĶERNIEKA 
 APLIECĪBA - LICENCE 

 
 

 

 (vārds, uzvārds) 

 (personas kods)  

 (dzīves vieta) 

 

 

 

  

 
(saņēmēja paraksts) (pašvaldības vadītājs), z.v.  

Apliecību nav tiesības nodot lietošanā citām personām! 

 

Aizmugure      
 

Šī apliecība dod tiesības tās īpašniekam makšķerēt 

(izņemot vēžošanai,  taimiņus un lašus) no 01.01.201_. 

līdz 201_.31.12. (ieskaitot) Salacas upē, sākot no tilta pār 

Salacas upi Salacgrīvā augšup pret straumi līdz 

Salacgrīvas novada robežai ar Alojas novadu, stingri 

ievērojot spēkā esošo Ministru kabineta noteikumu 

normas par makšķerēšanas rīkiem un to lietošanu, atļauto 

loma lielumu un pieļaujamo zivju garumu, vispārējiem 

makšķerēšanas aizliegumiem un makšķernieka 

pienākumiem un nolikumā „Nolikums par licencēto 

makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā 

Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā” noteikto 

loma lielumu un citas prasības. Šī apliecība – licence nav 

derīga vēžošanai. 

“Godātais jaunais makšķerniek! 

Tavas dzīvesvietas pašvaldība izsaka cerību un 

pārliecību, ka Tu uzmanīgi iepazīsies ar licencētās 

makšķerēšanas un vēžošanas nolikumu, godprātīgi 

attieksies pret tā prasību ievērošanu un mācīsi tās ievērot 

arī saviem vienaudžiem, neiecietīgi izturēsies pret 

Salacas upes un tās krastu piegružotājiem un 

maluzvejniekiem, turēsi cieņā un godā Ziemeļvidzemes 

biosfēras rezervāta un Salacas kā nacionālās lašu indeksa 

upes statusu, kā arī Latvijas dabu kopumā. 

Vēlot veiksmi un “ne asakas” – Tava Salacgrīvas novada 

dome 
 



 

Pielikums Nr.5 
N O L I K U M AM 

Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu 

Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)  

 

Licencētās vēžošanas licenču paraugi 
 

Salacgrīvas novada 
Dome 

 
 

Salacgrīvas novada dome 
Smilšu iela 9, Salacgrīva, 
Limbažu rajons, LV-4033 

 

 
VEŽOŠANAS 
VIENREIZEJA 

LICENCE 
 

CENA EUR 8,00 
(cena bez PVN EUR 6,61; PVN 21% 

EUR 1,39) 

 
NR. 

 
 

______________________ 
(pārdota – datums) 

 
_____________________ 

(vārds, uzvārds) 
 

____________________ 
(personas kods) 

 
VEŽOŠANAS VIENREIZEJĀ LICENCE 

NR. 
Licence derīga vēžošanai Salacas upes posmā Salacgrīvas novada domes 

administratīvajā teritorijā no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes 

kreisajā krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā 

uz augšu pret straumi līdz robežzīmei ar Alojas novada pašvaldību Salacas 

upes krastā. 

Licenci atļauts izmantot tikai licencē noradītāja vienas diennakts laikā 

no licences iegādes brīža – 24 stundas 

Vēžotājs ir atbildīgs par savu drošību vēžošanas laikā! 

Kategoriski aizliegta signālvēžu vai citu vēžu pārvietošana 

uz jebkuru citu ūdenstilpi! 

 

 

Licence pārdota 2015. g.______________________________ 
 

Licences cena EUR 8,00 (cena bez PVN EUR 6,61; PVN 21% EUR 1,39) 
 
Licence pārdota _____________________________________ 
                                                 (vārds, uzvārds) 
 

      -      
                                                                             (personas kods) 
 

Bez personas datiem 

un vēžošanas datuma licence nav derīga! 

Vēžošanai neizmantotās vai sakarā ar pārkāpumu 

izņemtās licences vērtība netiek atgriezta! 

 

 



 

 

 

 

Godātais Vēžotāj! 

Lūdzu, atceries un iegaumē! 

 

 ar Tavu līdzdalību un palīdzību iespēju robežās tiks samazināts signālvēžu (!) skaits Salacas upē! 

 Visu licenču (neatkarīgi no to veida) īpašnieku obligāts pienākums ir nodot ziņas par iegūto lomu 

mājas lapā www.e-loms.lv, vai atdot personīgi aizpildītas licences lomu uzskaites tabulas zv/s 
„Kurķis”, Salacgrīvā, Meldru ielā 10, nolikumā noteiktajā termiņā. Pretējā gadījumā, saskaņā ar 

attiecīgo normatīvo aktu prasībām, Tev tiks liegta iespēja iegādāties jebkāda veida licenci gan 

vēžošanai, gan makšķerēšanai šajā un nākamajā gadā Salacgrīvas novada teritorijā! 

 Sniegtā informācija tiks iesniegta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā 

„BIOR” datu apkopošanai un analīzei. 

 Tev ir atļauts vēžošanā izmantot neierobežotu krītiņu un murdu skaitu, kā arī lomā paturēt neierobežotu 

signālvēžu (!) skaitu! Citus vēžus nekavējoši jāatbrīvo! 

 Kategoriski aizliegta signālvēžu (!) vai citu vēžu pārvietošana (!) uz jebkuru citu ūdenstilpi neatkarīgi 
no tās statusa!!! 

Loma uzskaites tabula 

(obligāti aizpildāma arī tad, ja loms nav iegūts) 

datums, laiks un aptuvena vieta upē  

Vēžošanas veids - ar krītiņiem, murdiem (skaits) 

vai rokām 

 

Noķerto signālvēžu skaits  

Konstatēto atlaisto  platspīļu vai šaurspīļu vēžu 

skaits 

 

 
Paldies par sadarbību un veiksmīgu vēžošanu! 

Par novērotajiem pārkāpumiem lūdzu ziņot pa tālr. 67084200, 25636008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-loms.lv/


 

Salacgrīvas novada 

Dome 

 
 

Salacgrīvas novada dome 

Smilšu iela 9, Salacgrīva, 

Limbažu rajons, LV-4033 

 

VEŽOŠANAS 

ĢIMENES 

LICENCE 

 

CENA EUR 15,00 

(cena bez PVN EUR 12,40; 

PVN 21% EUR 2,60) 

 

NR. 

 

 

______________________ 

(pārdota – datums) 

 

_____________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

____________________ 

(personas kods) 

 

VEŽOŠANAS ĢIMENES LICENCE 

NR. 

Licence derīga vēžošanai Salacas upes posmā Salacgrīvas novada domes 

administratīvajā teritorijā no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes 

kreisajā krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā 

uz augšu pret straumi līdz robežzīmei ar Alojas novada pašvaldību 

Salacas upes krastā. 

Licenci atļauts izmantot tikai licencē noradītāja vienas diennakts laikā 

no licences izrakstīšanas brīža – 24 stundas 

Vēžotājs ir atbildīgs par savu drošību vēžošanas laikā! 

Kategoriski aizliegta signālvēžu vai citu vēžu pārvietošana 

uz jebkuru citu ūdenstilpi! 

 

Licence pārdota 2015. g.______________________________ 

 

Licences cena EUR 15,00 (cena bez PVN EUR 12,40; PVN 21% EUR 

2,60) 

 

Licence pārdota _____________________________________ 

                                                 (vārds, uzvārds) 

 

      -      

                                                                             (personas kods) 

 

Bez personas datiem un vēžošanas datuma licence nav derīga! 

Vēžošanai neizmantotās vai sakara ar pārkāpumu  

izņemtās licences vērtība netiek atgriezta! 

 

 



 

Salacgrīvas novada 

Dome 

 
 

Salacgrīvas novada dome 

Smilšu iela 9, Salacgrīva, 

Limbažu rajons, LV-4033 

 

VEŽOŠANAS 

GADA  

LICENCE 

 

CENA EUR 50,00 

(cena bez PVN EUR 41,32; 

PVN 21% EUR 8,68) 

 

NR. 

 

 

______________________ 

(pārdota – datums) 

 

_____________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

____________________ 

(personas kods) 

 

VEŽOŠANAS GADA LICENCE 

NR. 

Licence derīga vēžošanai Salacas upes posmā Salacgrīvas novada domes 

administratīvajā teritorijā no Salacgrīvas ostas nožogojuma Salacas upes 

kreisajā krastā un no jahtu piestātnes Salacas upes labajā krastā 

uz augšu pret straumi līdz robežzīmei ar Alojas novada pašvaldību 

Salacas upes krastā. 

 

Vēžotājs ir atbildīgs par savu drošību vēžošanas laikā! 

Kategoriski aizliegta signālvēžu vai citu vēžu pārvietošana 

uz jebkuru citu ūdenstilpi! 

 

Licence pārdota 2015. g.______________________________ 

 

Licences cena EUR 50,00 (cena bez PVN EUR 41,32; PVN 21% EUR 

8,68) 

 

Licence pārdota _____________________________________ 

                                                 (vārds, uzvārds) 

 

      -      

                                                                             (personas kods) 

 

Bez personas datiem un vēžošanas datuma licence nav derīga! 

Vēžošanai neizmantotās vai sakara ar pārkāpumu  

izņemtās licences vērtība netiek atgriezta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr. 6 
N O L I K U M AM 

Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanas  

Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)  

 

Lomu uzskaites tabulas paraugs makšķerēšanas 

 sezonas licencēm un gada bezmaksas licencēm 
 

Licences veids un numurs________________________________________________ 

  

Licences īpašnieks______________________________________________________ 
 (vārds, uzvārds) 

 

DATUMS 
ZIVJU 

SUGA 
SKAITS SVARS 

 

GARUMS 
 

PIEZĪMES 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Jūsu sniegtie dati ir nepieciešami Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam 

„BIOR”, iegūtās informācijas apkopošanai un Salacas upes zivju resursu datu bāzes veidošanai 

 

Paldies! Salacgrīvas novada dome. 
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                                                                                                                                    Pielikums Nr.7 
                                        N O L I K U M AM 

Par licencēto makšķerēšanu un vēžošanas  

Salacas upes posmā Salacgrīvas novada administratīvajā teritorijā (POSMS „SALACA I”)  

 

 

 

Lomu uzskaites tabulas paraugs “Vēžošanas sezonas licenču” īpašniekiem 
________________________________________________________________________________________ 

VĒŽOTĀJA VĀRDS, UZVĀRDS UN LICENCES NUMURS  

 

 

VĒŽOŠANAS 

DATUMS UN 

LAIKS 

(NO/LĪDZ) 

VĒŽOŠANAS 

VEIDS 

(KRĪTIŅI, 

MURDI VAI AR 

ROKĀM) 

( RĪKU SKAITS) 

 

VIENĀ 

VĒŽOŠANAS 

REIZĒ 

NOĶERTO 

SIGNĀLVĒŽU 

SKAITS 

ATLAISTO 

PLATSPĪĻU 

VAI 

ŠAURSPĪĻU 

VĒŽU SKAITS 

(NORĀDĪT 

ATSEVIŠĶI) 

PIEZĪMES 

 

(AAPTUVENA VIETA SALACAS 

UPĒ, LAIKA 

APSTĀKĻI UN CITI 

NOVĒROJUMI 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Jūsu sniegtie dati ir nepieciešami Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam „BIOR”, 

iegūtās informācijas apkopošanai un Salacas upes zivju resursu datu bāzes veidošanai. 

 

Paldies! Salacgrīvas novada dome. 
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Saskaņojumu lapa 

Nolikumam 

par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Salacas upes posmā  

Salacgrīvas novada domes administratīvajā teritorijā (posms “Salaca I”) 

 
 

Zemkopības ministrija 

 

 

 

 

2015. gada ___. __________________ 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 

un vides zinātniskais institūts „BIOR” 

 

 

 

 

2015. gada ___. __________________ 

Valsts vides dienests 

 

 

 

 

2015. gada ___. __________________ 

Dabas aizsardzības pārvalde 

 

 

 

 

2015. gada ___. __________________ 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrija 

 

 

 

 

2015. gada ___. __________________ 

Salacgrīvas novada pašvaldība  

 

 

 

 

2015.gada ___.___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


