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Buklets izstrādāts ar Zivju fonda finansiālu atbalstu, projekta Nr.1.21.
“Sabiedrības informēšanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada
ūdenstilpju zivju resursu aizsardzībai” ietvaros.
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Ezeri kuros notiek licencētā
makšķerēšana
Bicānu, Jašas, Kategrades, Eikša, Kaučera,
Lielā Kurtiša, Lielā Salakas, Mazā Salakas,
Salmeja, Rušona ezeros.
TŪRISMA OBJEKTI
1. Upursalas upurakmens
2. Rušonas SV.Ercengeļa Miķeļa Romas kat.
Baznīca
3. Rušonas muiža, viesu māja
4. “Silmalas” atpūtas bāze
5. Bioloģiskā Z/S Juri
6. Rušiņica pilskalns
7. “Agaves” kempinga māja
8. “Zolva”atpūtas bāze
9. Geļenovas muiža un parks
10. “Ēdene”viesu māja-kempings
11. “’Šaures”viesu māja
12. “Ezeriņš”vasarnīca
13. “Bašķi” ūdensslēpošanas bāze
14. Kastīres muiža un stallis
15. Generāļa Jāzepa Baško piemiņas vieta un
māja
16. Šņepstu pilskalns
17. Kalējs Arvīds Mežinskis
18. Gaiļmuiža (Gailīšu ) muižas apbūve
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Iepazīsties ar
makšķerēšanas
iespējām
Riebiņu novadā

Informācija par licencēto makšķerēšanu
Licencētā makšķerēšana Bicānu, Jašas, Kategradas,
Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā Salkas,
Salmeja un Rušona ezeros (turpmāk tekstā – ezeros) tiek organizēta saskaņā ar spēkā esošajiem licencēto makšķerēšanu
regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem.
Licencētā makšķerēšana norādītajos ezeros tiek ieviesta
ar nolūku regulāri (vismaz vienu reizi trijos gados) papildināt
zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, kontrolēt ezeru un to piekrastes
antropogēno slodzi, kā arī iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai.
Bicānu ezers (platība 149,3 ha) un Rušona ezers (platība
2373,1 ha), saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I pielikumu ir
publiski ezeri, un tajos zvejas tiesības pieder valstij. Jašas
(platība 90,0 ha), Kategradas (platība 133,1 ha), Eikša (platība 57,5 ha), Kaučera (platība 49,9 ha), Lielā Kurtaša (platība
48,8 ha), Lielā Salkas (platība 48,5 ha), Mazā Salkas (platība
27,0 ha) un Salmeja (platība 104,3 ha) ezeri, saskaņā ar Civillikuma 1115.panta II pielikumu ir privāti ezeri, un tajos zvejas
tiesības pieder valstij. Minētie ezeri atrodas Riebiņu novada
Rušonas pagasta administratīvajā teritorijā.
Kaučera un Salmeja ezeri atrodas īpaši aizsargājamajā
dabas teritorijā „Aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers””,
(08.04.2004. MK Noteikumi Nr.265 „Grozījumi 23.02.1999.
noteikumos Nr.69 „Noteikumi par aizsargājamo ainavu
apvidiem”). Aizsargājamo ainavu apvidus ir iekļauts Eiropas

nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000 (15.09.2005.
grozījumi likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”).
Bicānu un Jašas ezeri atrodas dabas liegumā „Jašas Bicānu ezers”. Dabas liegums ir iekļauts Eiropas nozīmes
aizsargājamo teritoriju tīklā.
Rušona ezerā ir 34 salas, no tām 10 ir noteikts dabas
lieguma statuss, tā ir arī Natura 2000 teritorija.
Norādītajos ezeros licencēto makšķerēšanu organizē
Riebiņu novada dome (reģistrācijas Nr.90001882087; juridiskā adrese Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326;
tālr. 65324376), turpmāk – licencētās makšķerēšanas organizētājs.
Licenču izplatīšanu darbdienās veic:
• Riebiņu novada Rušonas pagasta teritoriālā pārvalde
(Liepu 5a, Kastīre, Rušonas pag., Riebiņu novads, LV5329), tālr. 65326101, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00;
• Riebiņu novada domē (kasē)(Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu
pag., Riebiņu novads, LV-5326), tālr. 65324641, darba dienās no plkst. 9.00 - 17.00.
• Licences (izņemot bezmaksas licenci) var iegādāties arī
elektroniski, tuvāka informācija Riebiņu novada domes
mājas lapā www.riebini.lv.
Ar licencētās makškerēšana noteikumiem var iepazīties
Riebiņu novada domes lietvedībā vai arī http://riebini.lv/upload/Saistoshie%20noteikumi/2015.gads/saist_nr8.pdf.

Licenču derīguma termiņi

Licences cena EUR,
(kopā ar PVN )

1.1.

4.1.1. Gada licence

12 mēnešus no licences iegādes konkrētās dienas

14,23

1.2.

4.1.2. Mēneša licence

Licencē norādītajam mēnesim

4,27

1.3.

4.1.3. Vienas dienas licence

Derīga no tās iegādes brīža līdz nākošās dienas
plkst.8:00

1,42

1.4.

4.1.4. Bezmaksas gada licence

12 mēnešus no licences saņemšanas konkrētās
dienas

0,00

Licencētās makšķerēšanas galvenie noteikumi
un prasības, kas jāievēro makšķerniekiem.
1. Makšķerēt ezeros atļauts tikai tad, ja makšķernieks
ir iegādājies vai saņēmis un tam ir līdzi kāda no
makšķerēšanas licencēm, personu apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot
invalīdus) –arī makšķerēšanas karte.
2. Makšķerēšanai izmantojama tauvas josla, kuras platums
gar privātajiem ezeriem (Kategrades, Jašas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salakas, Mazā Salakas un Salemeja ezeri) ir 4m.
3. Makšķerēšanai izmantojama tauvas josla, kuras platums
gar publiskajiem ezeriem (Bicānu un Rušona ezeri) ir 10m.
4. Tauvas joslā aizliegts:
4.1. iebraukt ar automašīnām;
4.2. kurt ugunskurus, izņemot speciāli iekārtotas vietas,
kur to ir atļauts darīt ar līdzi atvestu kurināmo;
4.3. lauzt kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu;
4.4 piegružot ezeram piegulošo teritoriju, mest ūdenī
stikla, plastmasas un citus atkritumus;
4.5. celt apmetnes un ar savu darbību bojāt ainavu

5. Autotransporta novietošana atļauta tikai saskaņā ar Ceļu
satiksmes noteikumiem- īpašās stāvvietās, vai uz valsts
nozīmes ceļiem.
6. Kontrolējošās institūcijas var pieprasīt jebkuram
makšķerniekam savākt atkritumus 5 m attālumā ap
makšķernieku un viņa personīgajām mantām.
7. Dabas liegumiem “Jašas Bicānu ezers” aizliegts pārvietoties ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru
mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW,
izņemot valsts un pašvaldības institūciju amatpersonas,
kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli.
8. Zemūdens medības ir aizliegtas – Bicānu, Jašas, Kategrades, Kaučera, Eikša, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā
Salkas, Salmeja un Rušonas ezeros.

NAKTSMĪTNES
1. “Ēdene”, viesu māja - kempings
2. Kempinga māja “Agaves”
3. Atpūtas komplekss “Silmalas”
4. “Rušonas muiža” viesu māja
5. “Šaures” viesu māja
6. “Trīs vītolu staļļi” viesu māja
7. “Bašķi”, ūdensslēpošanas bāze
8. “Zolva” atpūtas bāze
9. “Ezeriņš” vasarnīca
10. “Cielavas ligzda” brīvdienu māja
11. Riebiņu vsk. dienesta viesnīca
ĒDINĀŠANA
12. SIA “M13”” kafejnīca
APSKATES OBJEKTI UN AKTIVITĀTES
13. Seno spēkratu kolekcija Silajāņos
14. Roberta Mūka muzejs
15. Zirgu izjādes Riebiņos
16. Ūdensslēpošana un apmācība Rušonas pagastā
17. Mājas siera degustācijas
18. Nūjošanas un slēpošanas trases un bezmaksas
inventāra īre
19. Laivu, velosipēdu un telšu īre
20. Riebiņu muiža un parks
21. Galēnu muiža un parks
22. Geļenovas parks
23. Pastaru vējdzirnavas
SAKRĀLIE OBJEKTI
24. Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila Romas katoļu
baznīca
25. Rušonas Sv. Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu
baznīca
26. Pieniņu Sv. Jēzus sirds Romas katoļu baznīca
27. Vidsmuižas Sv. Gara Romas katoļu baznīca
28. Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca
29. Skangeļu vecticībnieku lūgšanu nams
30. Tišas vecticībnieku lūgšanu nams
31. Lomu vecticībnieku lūgšanu nams
32. Makarovkas vecticībnieku lūgšanu nams
33. Kostigu vecticībnieku lūgšanu nams
34. Vilciņu vecticībnieku lūgšanu nams
TEHNISKAIS SERVISS
35. SIA “Vicars” autoserviss
36. IU “Makra” autoserviss
37.SIA “Traktorserviss Pieniņi” traktorserviss
38. Metālapstrāde, metāla aksesuāri
39. SIA “Agroapgāde”, autoserviss, traktorserviss

