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ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBU 

“ALŪKSNE 2012” 

 NOLIKUMS 
 

 

1. Sacensību mērķis 

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

1.2.  Noteikt labākos sportistus zemledus makšķerēšanā. 

 

2. Sacensību rīkotāji un tiesneši 

 
2.1.  Sacensības rīko Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”. 

2.2.  Sacensību tiesneši: 

 Galvenais tiesnesis- p/a “ALJA” direktors Māris LIETUVIETIS 

 Sekretāre- Jūlija POTJOMKINA 

 Tiesnesis- Jānis SNIĶERIS 

 

3. Sacensību vieta un laiks 

 
3.1. Zemledus makšķerēšanas sacensību vieta: 

3.1.1. Alūksnes ezerā ar karodziņiem norobežota vieta, ko ierāda sacensību 

galvenais tiesnesis sacensību dienā vienu stundu pirms sacensību sākuma. 

3.1.2. Zemledus makšķerēšanas sacensības notiek 2012. gada 31. martā laikā no 

plkst. 9.00 līdz 13.00 Alūksnes ezera „ Šūpalās”. 

3.1.3. Sacensību dalībnieku reģistrācija notiek 2012. gada 31.martā laikā no plkst. 

8.00 līdz 8.45 sacensību vietā. No plkst. 8.45 - 9.00 sacensību atklāšana. 

 

4. Sacensību dalībnieki 

 
4.1. Sacensības notiek komandu (komandā trīs cilvēki) un individuālajā konkurencē. 

Individuālās konkurences dalībnieku skaits nav ierobežots. Ja komandas ir 

pieteikušās mazāk par piecām, dalībnieki tiek vērtēti individuālajā konkurencē. 

Dalībnieki netiek dalīti vecuma vai dzimuma grupās. 

4.2. Komandām dalības maksa Ls 15.00 (piecpadsmit lati). 

4.3. Jauniešiem līdz 16 gadu vecumam dalības maksa Ls 2.00 (divi lati). 

4.4. Pārējiem dalībniekiem dalības maksa Ls 5.00 (pieci lati). 

4.5. Visiem sacensību dalībniekiem jāuzrāda derīga jebkura veida makšķerēšanas licence 

Alūksnes ezerā un makšķerēšanas karte. Licences un makšķerēšanas kartes var 

iegādāties reģistrācijas vietā. 

4.6. Sacensību dalībniekam ir jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte, izņemot personas 

jaunākas par 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem un invalīdus. 

 

 

 

 



5. Sacensību noteikumi 

 
5.1. Katrs sacensību dalībnieks vienlaicīgi drīkst aizņemt divus āliņģus, bet ne tuvāk kā 

5m no cita dalībnieka aizņemtā āliņģa. 

5.2. Katram sacensību dalībniekam atļauts vienlaicīgi makšķerēt ar vienu ziemas 

makšķeri. 

5.3. Sacensību dalībnieki makšķerēšanai drīkst izmantot jebkuras ēsmas, izņemot dzīvas 

un beigtas zivtiņas. Sacensību laikā zivis atļauts piebarot. 

5.4. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensībām ierādīto makšķerēšanas vietu tikai ar 

tiesneša atļauju. Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar 

makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt no kāda un dot citiem sacensību dalībniekiem 

zivis. 

5.5. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs makšķerēt tikai sacensībām ierādītajā teritorijā. 

5.6. Izmakšķerētās zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās ir jāievieto kastē vai 

maisiņā. 

5.7. Sacensību beigās sacensību dalībnieki ievieto izmakšķerētās zivis ar savu numuru 

apzīmētā plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim ( netīras zivis - ar sniega, ledus un 

cita veida piejaukumiem- vērtēšanai netiek pieņemtas). 

 

6. Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un   

      drošības noteikumu uz ledus ievērošanu.    

     
6.1.Sacensības notiek saskaņā ar 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi” un Alūksnes novada domes saistošajiem 

noteikumiem Nr. 10/2011 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā”.    

 

7. Atbildība par sacensību noteikumu neievērošanu 

 
7.1.Sacensību noteikumu neievērošanas gadījumā sacensību tiesnesis soda 

sacensību dalībnieku ar soda punktiem. Viens soda punkts atbilst 100 gr. 

noķerto zivju svaram. Par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu 

sniegšanu, sacensību dalībnieks, ar sacensību galvenā tiesneša lēmumu, var 

tikt diskvalificēts. 

 

8. Uzvarētāju noteikšana 

 
8.1.  Par uzvarētāju zemledus makšķerēšanas sacensībās individuālajā konkurencē kļūst 

sacensību dalībnieks, kuram ir vislielākais noķerto zivju kopējais svars. 

8.2.  Tiek apbalvoti trīs sacensību dalībnieki, kuru noķerto zivju kopējais svars ir  

vislielākais. 

8.3.  Par uzvarētāju zemledus makšķerēšanas sacensībās komandu konkurencē kļūst 

komanda, kurai ir vislielākais noķerto zivju kopējais svars. 

8.4.  Tiek apbalvotas trīs labākās komandas, kuru noķerto zivju kopējais svars ir 

vislielākais. 

8.5. Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem. 

 

Zemledus makšķerēšanas vieta un laiks var tikt mainīti atkarībā no laika 

apstākļiem 

 

!!!NE ASAKAS!!! 
P/A “ALJA” direktors      M. Lietuvietis 

 

Informācija pa tālr. 26141741 Māris, 26477147 Jānis 


