Latvijas Republika

SALDUS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009114646, Striķu ielā 3, Saldū, Saldus nov., LV- 3801, tālr. 63807280,
fakss 63881100, e-pasts: dome@saldus.lv, www.saldus.lv

Saldū
2019.gada 24.janvārī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2
Pieņemti ar Saldus novada domes
2019.gada 24.janvāra lēmumu
(protokols Nr.1, 8.§)

Ar precizējumiem, kas izdarīti ar
Saldus novada domes 2019.gada 28.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2, 10.§)

Par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu
un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799
“Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 15.punktu

1. Saistošie noteikumi regulē licencētās makšķerēšanas kārtību Saldus
novada Lutriņu pagasta un Zirņu pagasta teritorijās esošā Pakuļu ūdenskrātuvē,
kuros noteikta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm).
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2019.gada 28.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2, 10.§))

2. Ar šiem saistošajiem noteikumiem ir apstiprināts Nolikums „Par licencēto
makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē” (nolikums pielikumā).
3. Saistošo noteikumu darbības laiks līdz 2021.gada 31.decembrim.

Domes priekšsēdētājs

M.Zusts

Pielikums
Saldus novada domes
2019.gada 24.janvāra
Saistošajiem noteikumiem Nr.2

Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē
I. Vispārīgie jautājumi
1. Pakuļu ūdenskrātuve atrodas Saldus novada pašvaldības teritorijā uz Cieceres,
Bukupes un Krimeldes upēm un uz pašvaldībai piederošās zemes. Tās platība 159 ha.
2. Saskaņā ar Civillikuma 1108. un 1113.pantiem Pakuļu ūdenskrātuve ir privāti ūdeņi,
kuros ir atļauta makšķerēšana.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2019.gada 28.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2, 10.§))
3. Licencētā makšķerēšana Pakuļu ūdenskrātuvē tiek ieviesta saskaņā ar Ministru
kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr.799), lai regulētu makšķernieku ietekmi uz vidi
ūdenskrātuvē un tās apkārtnē un radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu aizsardzībai un zivju
krājumu pavairošanai. Ieviešot licencēto makšķerēšanu tiek ņemts vērā Ministru kabineta
13.12.2016. noteikumu Nr. 790 “Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos”
25. un 28.punktā noteiktais.
4. Licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē pamatojoties uz Saldus novada
2018.gada 27. augustā noslēgto Pilnvarojuma līgumu Nr. 623 (pielikums Saldus novada
pašvaldības 2018.gada 23.augusta sēdes lēmumam (protokols Nr. 12 9.§) organizē biedrība
„Saldus makšķernieku klubs”, reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese Vienības iela 39, Druva,
Saldus pag., Saldus nov., LV-3862, tālrunis nr.+ 371 22006407, e-pasts: saldusmk@inbox.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
5. Licencētās makšķerēšanas vieta un laiks.
Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Pakuļu ūdenskrātuves teritorijā (pielikums Nr.1). Pie
ūdeņiem ir uzstādītas norādes par licencētās makšķerēšanas vietas robežām.
6. Licencētā makšķerēšana atļauta no laivām un citiem peldošiem ūdens transporta
līdzekļiem, no krasta un no ledus.
7. Makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies vai
saņēmis un tam ir līdz šajā nolikumā noteiktā makšķerēšanas licence, personu apliecinošs
dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot personas ar invaliditāti un
politiski represētās personas) arī makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte.
Makšķerēšanas licences tiek izsniegtas uz konkrētas personas vārda un tās aizliegts nodot citām
personām.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2019.gada 28.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2, 10.§))
8. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr.800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.800),
ievērojot šādas izmaiņas:
8.1. Atļauts iegādāties divas licences un to darbības laikā izmantot divas reizes lielāku
makšķerēšanas rīku un āķu skaitu, kā arī paturēt divas reizes lielāku limitēto zivju skaitu, nekā
noteikts noteikumos Nr.800 un šajā nolikumā.”

8.2. Viena licence dod tiesības makšķernieka lomā paturēt ne vairāk, kā trīs līdakas un
trīs zandartus.
8.3. Makšķerēt nav atļauts 50 m zonā lejpus Bukupes aizsprosta.

III. Licenču veidi, skaits un maksa par licencēm
9. Licencētā makšķerēšana Pakuļu ūdenskrātuvē atļauta tikai, iegādājoties kādu no
sekojošajām licencēm:
9.1. Dienas licence makšķerēšanai no krasta, laivas un citiem peldošiem ūdens transporta
līdzekļiem vai ledus – 2.00 euro gab. (licenču skaits nav ierobežots).
9.2. 30 dienu licence makšķerēšanai no krasta, laivas un citiem peldošiem ūdens
transporta līdzekļiem vai ledus – 7.00 euro gab. (licenču skaits nav ierobežots).
9.3. Vasaras sezonas (no 1.maija līdz 31.oktobrim) licence makšķerēšanai no krasta,
laivas un citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem - 15.00 euro gab. (licenču skaits nav
ierobežots).
9.4. Gada licence makšķerēšanai no krasta, laivas un citiem peldošiem ūdens transporta
līdzekļiem vai ledus – 25.00 euro gab.(licenču skaits nav ierobežots).
9.5. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta, laivas un citiem peldošiem ūdens
transporta līdzekļiem vai ledus (licenču skaits nav ierobežots).

IV. Makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana
10. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Pakuļu ūdenskrātuvē ir tiesīgi saņemt:
10.1. Personas ar invaliditāti un politiski represētās personas (uzrādot atbilstošas
apliecības).
10.2. Pakuļu ūdenskrātuves krastu zemju īpašnieki vai to ģimenes locekļi (uzrādot
īpašumtiesības apliecinošu dokumentu), ne vairāk kā viena licence uz personu.
(ar precizējumiem, kas izdarīti ar Saldus novada domes 2019.gada 28.februāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2, 10.§))
10.3. Personas vecumā virs 65 gadiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).
10.4. Bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem (uzrādot personu apliecinošu
dokumentu).
10.5. Biedrības „Saldus makšķernieku klubs” biedri saskaņā ar biedrības valdes
apstiprinātu sarakstu (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).
11. Gada bezmaksas licences var saņemt aģentūrā “Saldus Tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs” Striķu iela 3, Saldus, LV-3801,.

V. Licenču noformēšana un realizācija
12. Licenču noformēšana.
Katra licence satur sekojošus rekvizītus: kārtas numurs, cena, derīguma termiņš, makšķerēšanas
organizētāja rekvizīti, licences saņēmēja vārds uzvārds, personas kods, licences izsniedzēja un
saņēmēja paraksti, izsniegšanas datums. Vienas dienas un 30 dienu licencē tās izmantošanas
datumu ieraksta licences izsniedzējs. Licences ar labojumiem uzskatāmas par nederīgām.
Licences noformējums parādīts šī nolikuma pielikumā (pielikums Nr. 2A, 2B, 2C, 2D, 2E).
13. Licenču realizācija:
13.1. Pašvaldības aģentūrā “Saldus Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs”
Striķu iela 3, Saldus, LV-3801, tālrunis: 63807443, e-pasts: tiksc@saldus.lv,
darba dienās no 9:00-18:00, sestdienās no 10:00- 14:00.
13.2. Makšķerēšanas licences, izņemot gada bezmaksas licences, var iegādāties arī
interneta vietnē www.epakalpojumi.lv,
sadaļā e-Loms.
13.3. Maksas licenču pārdošana var tikt organizēta arī uz vietas ūdenskrātuves krastā vai
citās papildus vietās, sniedzot par to informāciju vietējos preses izdevumos un interneta vietnēs.

VI. Lomu uzskaite
14. Lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas organizētājs.
15. Makšķernieku pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa
beigām, licenci, izņemot interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādāto licenci, nodot licencētās
makšķerēšanas organizētājam vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot
licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu. Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv
iegādātās licences īpašnieks piecu darba dienu laikā pēc makšķerēšanas savu lomu reģistrē
sadaļā: ,,Lomu reģistrācija”. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības turpmāk
neizsniegt licences makšķerniekiem kārtējā un nākamajā gadā, kuri šī punkta prasības nepilda.
16. Licencētās makšķerēšanas organizētājs katru gadu līdz 1.februārim iesniedz Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” iesniedz pārskatu par
iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.

VII. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
17. Par makšķerēšanas licencēm iegūtos līdzekļus sadala sekojoši:
17.1. valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai – 10%.
17.2. licencētās makšķerēšanas organizētājam - 90%.
18. Licencētās makšķerēšanas organizētājs savu līdzekļu daļu izlieto Pakuļu
ūdenskrātuves zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības nodrošināšanai, licencētas
makšķerēšanas organizēšanai un tai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.

VIII. Vides aizsardzība
19. Pakuļu ūdenskrātuvē un tuvumā aizliegts izmest atkritumus.
20. Zvejniecības likuma 9.panta sestā daļa nosaka gadījumus, kuros paredzēta tauvas
joslas bezmaksas lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku, savukārt šī likuma
9.panta septītā daļa nosaka darbības, kas tauvas joslā ir atļautas tikai pēc saskaņošanas ar zemes
īpašnieku. Makšķerniekiem, makšķerējot no krasta, atļauts izmantot tauvas joslu, kuras platums
ir 4 m.
21. Makšķerniekiem ir saistoši vispārējie normatīvie akti, kuros noteiktas vides
aizsardzības prasības.

IX. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole un
uzraudzība
22. Kontroli par licencētās makšķerēšanas nolikuma ievērošanu veic Saldus novada
pašvaldības pilnvarotās personas kā arī Valsts vides dienests un Valsts vides dienesta
pilnvarotās personas –sabiedriskie vides inspektori.
23. Savas kompetences ietvaros zivju resursu aizsardzībā un uzraudzībā piedalās
biedrības „Saldus makšķernieku klubs” noteiktā atbildīgā persona, kas ir ieguvusi sabiedriskā
vides inspektora vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un ir deleģēta piedalīties vides un
zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos.
24. Šajā Nolikumā un noteikumos Nr.799 paredzēto licencētās makšķerēšanas
organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga Saldus novada
pašvaldība.

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi
25. Sadarbībā ar pašvaldību sniegt sabiedrības informācijas līdzekļos informāciju par
licencētās makšķerēšanas kārtību Pakuļu ūdenskrātuvē un izvietot norādes, zīmes ūdenstilpnes
tuvumā.
26. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautajā
laikā saskaņā ar šī nolikuma 5.2. punktu.

27. Nodrošināt to naudas līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences,
izlietošanu atbilstoši šī nolikuma 7.punktam.
28. Organizēt vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumus.
29. Pirms makšķerēšanas uzsākšanas iepazīstināt makšķerniekus ar šo nolikumu.
30. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) pārskatu par
realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to
izlietojumu divas reizes gadā – par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un
15.janvārim un veikt pārskaitījumu valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai
līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu;
31. Noteikt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas statusa
iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru
gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā un pašvaldībā, informāciju par veiktajiem
pasākumiem ūdenstilpnes apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās
makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;
32. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 6.punktam un 3.pielikumam;
33. Veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un uzturēšanu.
34. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas
atrodas licenču tirdzniecības vietā. Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās licences tiek
uzskaitītas pēc veidiem un skaita un kopējie dati tiek nosūtīti licencētās makšķerēšanas
organizētājam pārskatu veidošanai no vietnes uzturētāja.
35. Papildināt zivju krājumus ūdenstilpnē, saskaņā ar šī nolikuma 4.pielikumu.

XI. Atbildība
36. Šī nolikuma pārkāpēji saucami pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt zivju resursiem un dabai nodarīto
kaitējumu.
37. Licencētās makšķerēšanas organizētājs ir atbildīgs par naudas līdzekļu apmēra
aprēķināšanu un pārskaitīšanu valsts pamatbudžetā Zivju fonda veidošanai.

XII. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības ilgums
38. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, makšķerēšanas organizētāju un
makšķerēšanas licences iegādes iespējām ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas
sākuma publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
39. Licencētās makšķerēšanas nolikums publicējams Saldus novada pašvaldības
informatīvā izdevumā, un tas ir spēkā no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim .

XIII. Nolikuma pielikumi
40. Pakuļu ūdenskrātuves robežu shēma – pielikums 1
41. Makšķerēšanas licenču paraugi – pielikumi 2A, 2B, 2C, 2D, 2E
42. Makšķernieku lomu uzskaites anketa – 3.pielikums
43. Pakuļu ūdenskrātuves apsaimniekošanas plāns 2019. – 2021.gadam – 4.pielikums
44. Makšķerēšanas nolikuma saskaņojuma lapa – 5.pielikums

2A pielikums
Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov., LV-3862,
e-pasts: saldusmk@inbox.lv
Vienas dienas licence Nr.____
Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem
peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, vai
ledus.

Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov., LV-3862,
Tālr. :22006407
e-pasts: saldusmk@inbox.lv
Vienas dienas licence Nr.____
Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem peldošiem
ūdens transporta līdzekļiem, vai ledus.

Izdota _________________________
Izdota _________________________
_______________________________
_____________________________________
___________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)
__________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)
Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no
krasta, ledus, laivas vai cita ūdens transporta
līdzekļa
20__.g.”___”.__________.

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no krasta,
ledus, laivas vai cita ūdens transporta līdzekļa

Licences cena 2,00 euro

20__.g.”___”.__________.

Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu laikā
pēc licences derīguma termiņa beigām licenci, nodot
licencētās makšķerēšanas organizētājam vai nosūtīt
organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot
licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites
anketu

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos
__________________
(paraksts)

Licences cena 2,00 euro
Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc
licences derīguma termiņa beigām licenci, nodot licencētās
makšķerēšanas organizētājam vai nosūtīt organizētājam uz
licencē norādīto adresi, aizpildot licencē paredzēto
makšķernieka lomu uzskaites anketu.

Licences saņēmējs __________________
(paraksts)
Licences izsniedzējs_________________
(paraksts)
____________________

20___.g.”____”._____________

2B.pielikums
Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov., LV-3862,
e-pasts: saldusmk@inbox.lv
30 dienu licence Nr.____
Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem
peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, vai
ledus.

Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov., LV-3862,
Tālr. :22006407
e-pasts: saldusmk@inbox.lv
30 dienu licence Nr.____
Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem
peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, vai
ledus.

Izdota _________________________
Izdota _________________________
__________________________________
________________________________
___________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no
krasta, ledus un laivas vai cita ūdens transporta
līdzekļa.
no 20__.g.”____”.___________
līdz 20__.g.”____”.__________
Licences cena 7,00 euro
Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu
laikā pēc licences derīguma termiņa beigām
licenci, nodot licencētās makšķerēšanas
organizētājam vai nosūtīt organizētājam uz
licencē norādīto adresi, aizpildot licencē
paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu.
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos
__________________
(paraksts)

___________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no
krasta un ledus un laivas vai cita ūdens
transporta līdzekļa.
20__.g.”___”.__________
Licences cena 7,00 euro
Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu
laikā pēc licences derīguma termiņa beigām
licenci, nodot licencētās makšķerēšanas
organizētājam vai nosūtīt organizētājam uz
licencē norādīto adresi, aizpildot licencē
paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu.
Licences saņēmējs __________________
(paraksts)
Licences izsniedzējs_________________
(paraksts)
____________________

20___.g.”____”._____________

2C pielikums
Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov., LV-3862,
e-pasts: saldusmk@inbox.lv

Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov., LV-3862,
Tālr. :22006407
e-pasts: saldusmk@inbox.lv

Vasaras sezonas licence Nr.____
Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem
peldošiem ūdens transporta līdzekļiem.
Izdota _________________________

Vasaras sezonas licence Nr.____
Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem
peldošiem ūdens transporta līdzekļiem.
Izdota _________________________

___________________________________

_________________________________

__________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

__________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no
krasta. No laivas vai cita ūdens transporta
līdzekļa.
no 20__.g.1.maija
līdz 20__.g.31.oktobrim
Licences cena 15,00 euro
Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu
laikā pēc licences derīguma termiņa beigām
licenci, nodot licencētās makšķerēšanas
organizētājam vai nosūtīt organizētājam uz
licencē norādīto adresi, aizpildot licencē
paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu.
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos
__________________
(paraksts)

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no
krasta. No laivas vai cita ūdens transporta
līdzekļa. no 20__.g.1.maija
līdz 20__.g.31.oktobrim
Licences cena 15,00 euro
Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu
laikā pēc licences derīguma termiņa beigām
licenci, nodot licencētās makšķerēšanas
organizētājam vai nosūtīt organizētājam uz
licencē norādīto adresi, aizpildot licencē
paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu.
Licences saņēmējs __________________
(paraksts)
Licences izsniedzējs_________________
(paraksts)
____________________

20___.g.”____”._____________

2D.pielikums
Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov., LV-3862,
e-pasts: saldusmk@inbox.lv
Gada licence Nr.____
Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem
peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, vai
ledus.
Izdota _________________________

Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov., LV-3862,
Tālr. :22006407
e-pasts: saldusmk@inbox.lv
Gada licence Nr.____
Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem
peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, vai
ledus.
Izdota _________________________

____________________________________
___________________________________
__________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

___________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no
krasta, ledus no laivas vai cita ūdens transporta
līdzekļa.
no 20__.g.1.janvāra

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no
krasta ledus, no laivas vai cita ūdens transporta
līdzekļa.
no 20__.g.1.janvāra

līdz 20__.g.31.decembrim
Licences cena 25.00 euro
Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu
laikā pēc licences derīguma termiņa beigām
licenci, nodot licencētās makšķerēšanas
organizētājam vai nosūtīt organizētājam uz
licencē norādīto adresi, aizpildot licencē
paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu.
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos
__________________
(paraksts)

līdz 20__.g.31.decembrim
Licences cena 25.00 euro
Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu
laikā pēc licences derīguma termiņa beigām
licenci, nodot licencētās makšķerēšanas
organizētājam vai nosūtīt organizētājam uz
licencē norādīto adresi, aizpildot licencē
paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu.
Licences saņēmējs __________________
(paraksts)
Licences izsniedzējs_________________
(paraksts)
____________________

20___.g.”____”._____________

2E.pielikums
Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov., LV-3862,
e-pasts: saldusmk@inbox.lv
Gada bezmaksas licence Nr.____
Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem
peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, vai
ledus.
Izdota _________________________

Reģ. Nr. 40008228778, juridiskā adrese
Vienības iela 39, Druva, Saldus pag.,
Saldus nov., LV-3862,
Tālr. :22006407
e-pasts: saldusmk@inbox.lv
Gada bezmaksas licence Nr.____
Makšķerēšanai no krasta, laivām un citiem
peldošiem ūdens transporta līdzekļiem, vai
ledus.
Izdota _________________________

________________________________
__________________________________
___________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no
krasta, ledus, laivas vai cita ūdens transporta
līdzekļa.
no 20__.g.1.janvāra
līdz 20__.g.31.decembrim
Licences cena bezmaksas
Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu
laikā pēc licences derīguma termiņa beigām
licenci, nodot licencētās makšķerēšanas
organizētājam vai nosūtīt organizētājam uz
licencē norādīto adresi, aizpildot licencē
paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu.
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos
__________________
(paraksts)

___________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods)

Atļauts makšķerēt Pakuļu ūdenskrātuvē no
krasta, ledus, laivas vai cita ūdens transporta
līdzekļa.
no 20__.g.1.janvāra
līdz 20__.g.31.decembrim
Licences cena bezmaksas
Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu
laikā pēc licences derīguma termiņa beigām
licenci, nodot licencētās makšķerēšanas
organizētājam vai nosūtīt organizētājam uz
licencē norādīto adresi, aizpildot licencē
paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu.
Licences saņēmējs __________________
(paraksts)
Licences izsniedzējs_________________
(paraksts)
____________________

20___.g.”____”._____________

3.pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē

Makšķernieku lomu uzskaites anketa Pakuļu ūdenskrātuvē
Datums

Makšķerēšanas ilgums
(stundas)

Zivju suga

Zivju skaits

Zivju svars

(gab.)

(kg)

Licences nr.____________
Makšķernieka pienākums ir piecu darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licenci nodot
licencētās makšķerēšanas organizētājam vai nosūtīt organizētājam uz licencē norādīto adresi, aizpildot
licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir
tiesība kārtējā un nākamajā gadā neizsniegt licences makšķerniekiem, kuri šī punkta prasības nepilda.
Paraksts___________________

4.pielikums
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē

Pakuļu ūdenskrātuves apsaimniekošanas plāns 2019. – 2021. gadam
Licencētās makšķerēšanas ieviešanai un zivju resursu un vides aizsardzības kontroles
nodrošināšanai, zivju krājumu pavairošanai
Nr.p.k.

Darbu veids

1.

Ūdenskrātuvē ielaist zivju
mazuļus:
Zandartu mazuļus pie vidējā
svara 1-4g ( gab. )
vai
Līdaku mazuļus pie vidējā
svara 30g ( gab. )
Citu zivju mazuļus saskaņā ar
,,Zivsaimnieciskie
ekspluatācijas noteikumi
Pakuļu ūdenskrātuvei” 2017
(ja izstrādāti jaunāki
noteikumi, tad pēc tiem )
vai institūta „BIOR”
rekomendācijām.
Makšķerēšanas vietu
sagatavošana un uzturēšana
izpļaujot ūdensaugus
piekrastes joslā.

2.

2019.gads

2020.gads

2021.gads

-

15000

-

3000

-

3000

10

5

5

3.

Ūdenskrātuves krastu
sakopšana.

Pastāvīgi

Pastāvīgi

Pastāvīgi

4.

Mehāniski izpļaujotsamazināt ūdenskrātuves
akvatorija aizaugšanu.

Atbilstoši
pieejamajiem
līdzekļiem

Atbilstoši
pieejamajiem
līdzekļiem

Atbilstoši
pieejamajiem
līdzekļiem

5.

Izveidot atpūtas un ugunskura
vietas.

1

1

1

6.

Zivju resursu aizsardzības
un uzraudzības pasākumi.

Pastāvīgi

Pastāvīgi

Pastāvīgi

7.

Ūdens kvalitātes kontrole.

Vismaz 9
paraugi

Vismaz 9
paraugi

Vismaz 9
paraugi

5.pielikums
Nolikums par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē
Saskaņojumu lapa Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē
1. Zemkopības ministrija:
2018.g. 4. decembrī, valsts sekretāta p.i. P.R.Krieviņa,
Saldus novada pašvaldības lietvedības sistēmā 08.01.2019. reģistrēta biedrības “Saldus
makšķernieku klubs” vēstule ar pielikumiem Nr.67.

2. Valsts zinātniskais institūts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais
institūts „BIOR”:
2019.g.2.janvārī, Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs D.Ustrups
Saldus novada pašvaldības lietvedības sistēmā 08.01.2019. reģistrēta biedrības “Saldus
makšķernieku klubs” vēstule ar pielikumiem Nr.67.

3. Valsts vides dienests :
2019.g.7. janvārī, Liepājas RVP direktora vietnieka p.i., Kontroles daļas vadītājs A. Junkers

4. Saldus novada pašvaldība:
2019.gada 8.janvārī

SASKAŅOJUSI Saldus novada pašvaldības Pilnvarotā persona Z.ŠTENCELE, vides pārvaldības speciāliste
(amats, paraksts)

PASKAIDROJUMA RAKSTS
(par saistošiem noteikumiem „Par licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē”)

īss projekta
satura izklāsts

projekta
nepieciešamības
pamatojums
plānotā projekta
ietekme uz
pašvaldības
budžetu
uzņēmējdarbības
vide pašvaldības
teritorijā
administratīvās
procedūras un
konsultācijas ar
privātpersonām

1. Saldus novada Lutriņu pagasta un Zirņu pagasta teritoriālajās
vienībās esošajā Pakuļu ūdenskrātuvē tiek noteikta amatierzvejas
tiesību izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm);
2. organizēt un veikt licencēto makšķerēšanu Pakuļu ūdenskrātuvē
pilnvarota Biedrība „Saldus makšķernieku klubs”
Nepieciešama uzraudzība un kontrole zivju resursu nozvejā un
uzskaitē, un vienlaicīgi rūpēties par plānotu zivju resursu pavairošanu
Nav attiecināms

Nav attiecināms
Ierosinājumu iesniedz Biedrība „Saldus makšķernieku klubs”;
Noteikumi apspriesti un izskatīti novada domes Attīstības un vides
aizsardzības komisijā, un atbalstīti Teritoriālā komitejā

Domes priekšsēdētājs

M.Zusts

