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Konkurss “Mammadaba ūdeņos” 

1. Konkursa mērķis un uzdevumi 

1.1. Konkursa mērķis aktualizēt ētiskas makšķerēšanas principus un izglītot auditoriju par „ķer un atlaid” 

principa ievērošanas ietekmi uz plēsīgo zivju populāciju un izglītot par „selektīvu” plēsīgo zivju 

ķeršanu. 

1.2. Konkursa uzdevumi:  

1.2.1. popularizēt makšķerēšanu, kā ģimenes kopā pavadīšanas laiku.  

1.2.2. veidot Goda Makšķernieku kopienu, 

1.2.3. veidot noķerto uz atlaisto zivju datubāzi, 

1.2.4. informēt auditoriju par noķertajiem un atlaistajiem lomiem, un veiksmīgākajiem 

makšķerniekiem, 

1.2.5. popularizēt akcijas ūdenstilpes. 

2. Vispārīga informācija 

2.1. Konkursu „mammadaba ūdeņos” organizē AS „Latvijas Valsts meži” (LVM). 

2.2. Konkursam iesniegtos pieteikumu vērtēšanu veic žūrija. 

2.3. Konkursa norises laiks - no 2020. gada 15. augusta līdz 2020.gada 30. novembrim. 

2.4. Konkursa norises vieta: LVM Kaņiera ezers, Lielauces ezers, Tērvetes ūdenskrātuve, Gulbju ezers,  

2.5. Konkursa pieteikumu iesniegšanas vieta – www.manacope.lv, mobilā lietotne “Mana Cope”; 

2.6. Konkursa pieteikumu iesniegšana – no 2020. gada 15.augusta līdz 2020.gada 30.novembrim; 

2.7. Konkursā var piedalīties ikviens interesents, kurš likumīgi makšķerē minētajos LVM ezeros; 

3. Konkursa noteikumi 

3.1. Laivā līdz jāņem „atlaid mammu!” zivju mērīšanas sile (lai saņemtu GM attiecīgās kategorijas 

nozīmīti), nomināciju vērtējumam sile nav obligāta, jo zivs izmēram nav nozīme,  

3.2. Dodoties makšķerēt, makšķerniekam līdzi jābūt pilnam un atbilstošam atlaišanas rīku komplektam: 

zivju uztveramajam tīklam, mutes atpletējam, stangām āķa atbrīvošanai un stangām āķa pārkniebšanai, 

3.3. Līdzi jābūt viedtālrunim vai digitālajam fotoaparātam vai cita veida kamerai, 

3.4. Jāseko izstrādātajām vadlīnijām „atlaid mammu!” Goda Makšķernieka ieteikumi, 

3.5. jānoskaidro precīzs zivs garums centimetros. Jāuzrāda nepārprotams un estētisks foto attēls, kurā 

redzams pilns zivs augums.  

3.6. Pieteikuma kārtība: 

http://www.manacope.lv/
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3.6.1. Makšķernieks lietotnes “Mana Cope” profila sadaļā veic īpašu atzīmi, ar ko apliecina savu 

dalību konkursā, iepazīšanos ar konkursa nolikumu un apņemas ievērot konkursa 

noteikumus; 

3.6.2. Lai pieteiktu lomu konkursam, makšķernieks reģistrē lomu “Mana Cope” lietotāja profila sadaļā 

“Mani lomi”, ievērojot šādus noteikumus: 

✓ laukus neizlaižot, pievieno nepieciešamo informāciju par gūto lomu; 

✓ pievieno līdz 3 fotoattēliem. Fotoattēlā jābūt saskatāmām siles garuma atzīmēm, zivs 

purngalam jābūt novietotam uz „0”atzīmes, silei jābūt tīrai. Zivi vienmēr guldīt uz labā sāna! 

(GM nozīmītei) Vai izvēlētajai nominācijai atbilstošus foto, kur zivjusile nav obligāta.  

✓ pievieno piezīmes, kur norāda konkursa nomināciju, uz ko pretendē, kā arī ar saiti uz foto 

vai video, kas apliecina, ka pieteikuma attēlā redzamā zivs tiek atlaista; 

3.7. Konkursā ikviens var iesniegt vairākus dažādu zivju pieteikumus no dažādiem LVM ezeriem,  

3.8. Pieteikums jāiesniedz vismaz 7 dienu laikā pēc zivs noķeršanas un atlaišanas un ne vēlāk par 

mēneša pēdējo dienu. 

4. Balvu fonds un žūrija 

4.1. Goda Makšķernieka nozīmju un citu balvu pasniegšana tiks organizēta vienu reizi – pēc konkursa 

norises laika beigām. 

4.2. Par pareizi noformētu un iesniegtu noķertas un atlaistas zivs pieteikumu, makšķernieks var saņemt 

„atlaid mammu!” Goda Makšķernieka (GM) nozīmi: 

4.2.1. Bronza – noķerta un atlaista līdaka no 70 cm – 85 cm, zandarts no 60 cm līdz 70 cm; 

4.2.2. Sudrabs – noķerta un atlaista līdaka no 85 cm – 100cm, asaris 36 cm – 40 cm un zandarts no 

70 cm līdz 80 cm; 

4.2.3. Zelts – noķerta un atlaista līdaka 100 cm+, zandarts 80 cm+ asaris 40cm +. 

4.3. „Metra klubiņš” – pārsteigums dalībniekiem par īpašiem sasniegumiem – 5 noķertām un atlaistām 

virs 1 metra līdakām konkursa sezonas ietvaros; 

4.4. Katrs dalībnieks drīkst pretendēt uz 1 nozīmi no katra nomināla jeb 1 pilnu nozīmju komplektu. Ja 

makšķernieks jau saņēmis GM nozīmi attiecīgajā nominālā, viņš drīkst turpināt iesūtīt savus 

pieteikumus, bet, aizpildot informāciju par lomu, piezīmēs norāda, ka GM nozīme jau ir saņēmis. Ja 

makšķernieks GM nozīmi nav saņēmis, tad piezīmēs atzīmē, ka vēlies tādu saņemt. 

5. Konkursa pieteikumu izvērtēšanas kārtība un vērtēšanas kritēriji 

5.1. Lai veicinātu kopīgu ģimenes atpūtu, ģimenisko vērtību stiprināšanu iesūtītie pieteikumi tiks izvērtēti 

un apbalvoti vairākās nominācijās:  

5.1.1. Ģimene; 

5.1.2. Vecāks ar bērnu; 

5.1.3. Vecvecāks ar mazbērnu; 

5.1.4. Trīs paaudzes laivā; 

5.1.5. Atlaid mammu ar savu mammu;  
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5.1.6. “Mana Cope” simpātija; 

Makšķerējot LVM ūdeņos galvenais nav milzīgs loms, bet gan pozitīvi pavadīts laiks.   

5.2. Konkursa pieteikumus vērtē žūrija, kas izskata arī visus strīdus gadījumus. Žūrijas sastāvs: Māris 

Olte, Egils Ozols, Kristaps Didže. Ir tiesīga lemt par jebkuru strīdus gadījumu. 

5.3. Konkursa pieteikumos tiks vērtēta atbilstība attiecīgai nominācijai, zivs izmērs ir sekundārs.  

5.4. Prasībām neatbilstoši pieteikumi, (nepilnīgi aizpildīts pieteikums, miglainas, nesaskatāmas bildes) 

netiks vērtēti.  

6. Informācijas publicēšana 

6.1. Konkursa organizatori patur tiesības iesūtītos vizuālos materiālus izstādīt publiskai apskatei internetā, 

presē un televīzijā. 

6.2. Visi oficiālie paziņojumi, www.mammadaba.lv un LVM sociālajos tīklos. 


