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Zemledus makšķerēšanas sacensības 

„Saulkrastu Pingvīns 2019” 

Organizators: 

Sacensības organizē Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra „Saulkrastu kultūras un 

sporta centrs”. Galvenais tiesnesis Andris Vītols. 

Mērķis: Popularizēt makšķerēšanu kā aktīvu un veselīgu, dabai un videi draudzīgu 

sportiska rakstura vaļasprieku. 

Uzdevumi:  

- Noskaidrot labāko  zemledus makšķernieku Saulkrastu novadā 2019. gadā. 

- Popularizēt makšķerēšanas sporta iespējas Saulkrastu novadā. 

- Pilnveidot makšķernieku meistarību. 

-Veicināt novada makšķernieku savstarpējos kontaktus. 

Vieta:  

Lādes ezers.  

Laiks:  

2019. gada 17. februārī. 

Reģistrācijas sākums no 6.30 līdz 7.20 Ezera iela 12, Lādezers, Limbažu pagasts, 
Limbažu novads, LV-4011 

Dalībnieki: 

Sacensībās drīkst piedalīties dalībnieki, kuri ir apguvuši makšķerēšanas pamatus, ir 

iegādājušies ikgadējo makšķernieka karti un ievēro sacensības noteikumus.  

Sacensībās drīkst piedalīties no 16gadu vecuma. Gados jaunāki dalībnieki drīkst 

piedalīties kopā ar kādu pilngadīgu personu. Sacensības notiek individuālā 

konkurencē. Sacensībās dalībnieku skaits netiek ierobežots. Dalībai sacensībās 

obligāti ir jāpiesakās līdz sacensību norises dienai (17.02.2019) pa telefonu 20099990 

vai elektroniski: sports@saulkrasti.lv  



Sacensības notiks tikai tad, ja līdz 17.02.2019. būs pieteikušies vismaz 6 

dalībnieki, pretējā gadījumā sacensības nenotiks. 

Sacensību noteikumi:  

Sacensības notiek ievērojot LR MK noteikumus Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas  

un zemūdens medību noteikumi”. Dalībniekiem jābūt līdzi derīgai makšķerēšanas 

kartei un personu apliecinošam dokumentam. 

Zivis nedrīkst mest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā vai kastē. Dalībnieki drīkst 

makšķerēt, urbt caurumus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5 m viens no otra. 

Dalībniekiem sacensību laikā aizliegts mainīties ar ēsmām, sacensību piederumiem, 

nodot un pieņemt zivis. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti, 

kas ir aprīkota ar vienu āķi. 

Sacensību beigās sportisti zivis ievieto  plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim 

svēršanai. 

Par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu, sacensību dalībnieks, ar 

sacensību galvenā tiesneša lēmumu, var tikt diskvalificēts.                                                                                                      

Par sacensību nolikuma neievērošanu, rezultātu viltošanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu 

sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts.  

 

Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, pats ir atbildīgs par drošības noteikumu 

ievērošanu.  Piedalīties sacensībās alkohola un citu apreibinošu vielu ietekmē vai lietot 

tās sacensību laikā kategoriski aizliegts. Aizliegts piegružot  krastus un upi. 

 

Vērtēšana: 

Par uzvarētāju individuālajā vērtējumā kļūst dalībnieks, kuram ir vislielākais noķerto 

zivju svars.  

Vienāda svara gadījumā uzvarētājs ir tas, kurš noķēris lielāko zivi. 

Tiek apbalvoti trīs veiksmīgākie dalībnieki 

Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem. 

Uzvarētāju apbalvošana: 

Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālajā vērtējumā tiek apbalvoti ar kausiem. 

Papildus balvas no atbalstītājiem. 

 

 


