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A/k „Makšķernieku paradīze” apmeklētāju un 

makšķernieku ievērībai! 

 
• Gadījumā ja makšķernieks apzināti bojā zivi (zivs tiek 

nomesta, nosista, pārāk ilgi ir bijusi bez ūdens, 

neuzmanīgi un vardarbīgi tiek atbrīvota no āķa) – viņam 

tiek pārtraukta tālāka makšķerēšana, kā arī viņam tiek 

liegta jebkura veida tālākās aktivitātes a/k „Makšķernieku 

paradīze”. Makšķerniekam jākompensē nodarītais 

zaudējums – 5.00 EUR par katru kg karpas (ja karpa ir 

svarā līdz 3 kg svara), par katru kilogramu baltā amūra un  

zandarta - makšķerniekam jākompensē ir 7.00 Eur 

kilogramā. Par katru karpas (ar svaru virs 3kg) 

makšķerniekam jākompensē ir 7.00 Eur par katru karpas 

kilogramu. Par katru stores kilogramu jākompensē 10.00 

Eur par katru stores kilogramu. Ja ir noticis negadījums 

ar zivs bojāeju vai tās bojāšanu, kā arī ievērots kaut kas 

aizdomīgs  – nepieciešams nekavējoties paziņot par 

notikušo pa tālruņiem – 29174814 (Miervaldis) vai 

26339599 (dežurants) un kopīgi pieņemt lēmumu par 

tālākajām darbībām, tāpat arī lūgums ziņot mums par 

teritorijas apžogojuma un apstādījumu bojāšanu,  

inventāra vai aprīkojuma iznīcināšanu vai bojāšanu. 
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• Atstājot a/k „Makšķernieku paradīze” teritoriju – 

noķertais loms obligāti jāuzrāda kompleksa dežurantam 

un apsargam svēršanai.  

• Aizliegts lomu slēpt un pirms makšķerēšanas beigām 

to aiznest uz autotransportu vai mājiņām, kā arī iznest 

vai izvest lomu ārpus teritorijas bez tā uzrādīšanas.  

• Aizliegts lomu tīrīt vai sadalīt a/k „Makšķernieku 

paradīze” teritorijā.                                                                                                                                                                                              

• A/k „Makšķernieku paradīze” īpašnieks atstāj sev tiesības 

makšķernieku  apzinātā zivs bojāšanas gadījumā 

publiskot  vainīgā vārdu un uzvārdu masu saziņas 

līdzekļos. 

• Aizliegts teritorijā esošajiem kokiem un krūmiem lauzt 

zarus un plēst nost mizu, kā arī mest ūdenī jebkura veida 

drazu un atkritumus, kā arī izrautus vai nogrieztus 

meldrus. 

• Aizliegts bojāt un pārvietot a/k „Makšķernieku paradīze” 

teritorijā atrodošos inventāru un iekārtas, solus un 

atkritumu urnas. 

• Lūdzu cieniet mūsu darbu un ieguldījumus! 

 

Ar mums var sazināties: 

1) zvanot: +371-29174814 – Miervaldis; 

                 +371-26339599 - dežurants; 

2) rakstot uz e-pastu: burtukalps@inbox.lv. 

 

    http://www.makskerniekuparadize.lv 

 

Patīkamu atpūtu! Administrācija 

http://www.makskerniekuparadize.lv/

