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LĒMUMS 

Pāvilostā 

 

2015. gada 26.martā       Protokols Nr. 3., 5.§ 

 

Par makšķerēšanas sacensību „ COPE PĀVILOSTĀ” nolikumu            
 

1. Dome izskatīja Pāvilostas pilsētas kultūras nama vadītājas Silvas Vārsbergas 

13.03.2015. iesniegumu par makšķerēšanas sacensību „COPE PĀVILOSTĀ” 

nolikumu; 

2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu, 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 

1498 “Makšķerēšanas noteikumi” 2. punktu, 3. punktu un 11.punkta 1.apakšpunktu un 

Pāvilostas novada pasākumu plānu 2015.gadam 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 
 

Apstiprināt makšķerēšanas sacensību „COPE PĀVILOSTĀ” nolikumu, kuras notiks 

16.05.2015.. 

 

 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 
 
 

 

 

 

 

 

Lēmuma projektu 17.03.2015. sagatavoja S.Leja 

Lēmumu izsniegt:  

Pāvilostas kultūras nams 
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APSTIPRINĀTS 

ar Pāvilostas novada domes 

27.03.2015. sēdes Nr. 3. lēmumu 5. § 

 

MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBU „COPE PĀVILOSTĀ” 

NOLIKUMS 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu,  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.pantu,  

22.12.2009. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1498  

“Makšķerēšanas noteikumi” 2. punktu, 3. punktu un 11.punkta 1.apakšpunktu  

 

1. MĒRĶI 

 

1.1. Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu; 

1.2. Noteikt veiksmīgāko makšķernieku. 

 

2. ORGANIZĒTĀJI 
 

2.1. Sacensības rīko Pāvilostas pilsētas kultūras nams. Atbildīgā par sacensību norisi 

Pāvilostas pilsētas kultūras  nama vadītāja Silva Vārsberga. 

2.2. Galvenais tiesnesis – Dairis Ēcenieks. 

3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS 

3.1.  Sacensības notiek 2015.gada 16.maijā Pāvilostā, Sakas upē, no krasta, laikā no plkst. 

7 : 00 līdz plkst.11 : 00; 

3.2. Dalībnieku reģistrācija un sektoru izloze 2015.gada 16. maijā no plkst.6:30 Pāvilostā 

pie Sakas upes tilta; 

3.3. Pēc izlozes dalībnieki ieņem izlozētos sektorus un iekārtojas; 

3.4.  plkst.7:00 pēc signāla sāk makšķerēšanu. 

4.  DALĪBNIEKI 

4.1. Sacensībās piedalās visi makšķerēt gribētāji; 

4.2. Sacensību dalībniekiem jābūt līdz makšķerēšanas kartei un dokumentiem, kas ļauj 

identificēt personu (vārds, uzvārds, personas kods). Personām vecumā līdz 16 gadiem un 

personām, kas vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem makšķerēšanas karte nav 

nepieciešama. Invalīdiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem nepieciešama invaliditātes 

apliecība. 

5. SACENSĪBU NOTEIKUMI 

 

5.1. Makšķerēt atļauts vienai personai ar ne vairāk kā diviem makšķerēšanas rīkiem 

(pludiņ makšķeri jeb gruntsmakšķeri) katram ne vairāk par trim āķiem; 

5.2. Ēsmā nedrīkst izmantot dzīvās zivtiņas; 

5.3. Lomā drīkst paturēt visas zivis, kas atbilst šādam pieļaujamam garumam: 

5.3.1. Meža vimba, zandarts – 45 cm; 

5.3.2. Zutis – 45 cm; 

5.3.3. Ālants, vimba, sapals, līnis, sīga, vēdzele, varavīksne forele – 30 cm. 

5.4. Visas noķertās zivis katrs dalībnieks uzglabā uzglabājamā tīkliņā. (zivīm jābūt 

svaigām un dzīvām) 
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6. REZULTĀTU VĒRTĒŠANA 

 

6.1. Plkst.11:00 pēc signāla visi dalībnieki pārtrauc makšķerēšanu un pulcējas pie tiesneša 

Pāvilostā pie Sakas upes tilta; 

6.2. Katrs dalībnieks noķerto lomu ievieto plastikāta maisiņā ar numuru un nodod 

tiesnesim; 

6.3. Rezultātus vērtē pēc loma svara, kā arī lielākās zivs; 

6.4. Vienāda svara gadījumā uzvar tas, kam lomā lielākā zivs. 

 

7. PIETEIKŠANĀS 

 

Sacensībām pieteikties līdz š.g.14.maijam pa tālruņa Nr.29366112 (Pāvilostas pilsētas 

kultūras  nama vadītāja Silva) 

 
8. APBALVOŠANA 

 

Apbalvošana notiek š.g.16.maijā Pāvilostas pilsētas svētkos  plkst. 11:30 pie TIC. 

 


