
 

                                                                    

Nolikums konkursam „Par lielāko zivi” 

Kaņiera, Lielauces, Gulbju, Zebrus ezeros 

un Tērvetes ūdenskrātuvē 2014. gadā 
 

1. Vispārīgie jautājumi. 
 

1.1. Konkurss radīts, lai veicinātu ezeru apmeklētību un popularizētu veselīgu atpūtu brīvā 

dabā. 

1.2. Konkursu minētajos ezeros organizē AS "Latvijas valsts meži", konkursa mērķis noteikt 

katra mēneša un sezonas lielākās zivs pieveicēju. 

1.3. AS "Latvijas valsts meži", juridiskā adrese Kristapa iela 30, Rīga LV-1046, tālrunis -

67602075, LVM. Rekreācija un medības, tālrunis – 20272964. 

 

2. Konkursa noteikumi. 

2. l. Konkursa vieta – Lielauces, Gulbju, Zebrus, Kaņiera ezeri un Tērvetes ūdenskrātuve. 

2.2. Konkursa laiks - no 2014. gada l. maija līdz 31. oktobrim (Zebrus ezerā no1. jūnija) 

2.3. Zivju ieguves rīki un veidi – šo ezeru licencētās makšķerēšanas nolikumos apstiprinātie. 

2.4. Katrā ezerā tiek vērtēta viena, konkrētas sugas zivs – Tērvetes ūdenskrātuvē – karpa, 

Lielauces ezerā – asaris, Zebrus ezerā – zandarts, Kaņiera ezerā un Gulbju ezerā – 

līdaka. 

2.5. Lielākā mēneša zivs tiek vērtēta nākamā mēneša otrajā datumā ( jūlija zivs - 2. augustā 

utt.), sezonas zivs tiek vērtēta 5.novembrī, visas konkursam pieteiktās zivis tiek svērtas ar 

laivu bāzes svariem, rezultāti fiksēti žurnālā un apstiprināti ar zivs pieveicēja un ezera 

uzrauga parakstiem. Ar kopvērtējuma rezultātiem var iepazīties laivu bāzē, zvanot uz 

laivu bāzi vai AS „Latvijas valsts meži” mājas lapā – www.mammadaba.lv, ja būsiet 

atstājis savu tālruņa numuru, par uzvaru Jums paziņosim. 

2.6. Mēneša lielākās zivs pieveicējs iegūst tiesības vienreiz bez maksas izmantot laivu 

ūdenskrātuvē, kurā pieveikta zivs, gada zivs pieveicējs iegūst Mammadaba dāvanu karti. 

 

3. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības un pašvaldību lēmumi, kuri 

jāievēro konkursa dalībniekiem. 

3.1. Konkursa dalībniekiem vecumā no 16 - 65 gadiem bez licences ir obligāta makšķerēšanas 

karte un personu apliecinošs dokuments. Vecumā līdz 16 un virs 65 gadiem, kā arī 

invalīdiem papildus licencei jābūt tikai attiecīgam personu apliecinošam dokumentam vai 

invaliditātes apliecībai. 

3.2. Aizliegts kurt ugunskurus (izņemot speciāli norādītās vietās), lauzt kokus un krūmus, 

bojāt zaļo zonu, mest ūdenī visa veida atkritumus un piegružot apkārtni. 

 

4. Konkursa rīkotāja pienākumi. 

 

4.1. Nodrošināt savlaicīgu informācijas publicēšanu mājas lapā www.mammadaba.lv. 

http://www.mammadaba.lv/
http://www.mammadaba.lv/

