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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

2020.gada 27.februārī                                                                         3 

                                                                                                                         Nr.________ 

          (protokols Nr.59, 3.§) 

 

GROZĪJUMI „VENTSPILS NOVADA DOMES 2018.GADA 15.MARTA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS NR.9 „NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU PUZES 

EZERĀ”” 

 

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma  

10.panta piekto daļu 

 

Izdarīt Ventspils novada domes 2018.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.9 „Nolikums par 

licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā” šādus grozījumus: 

1. Aizstāt 4.punktā skaitļus un vārdus „2002.gadā izstrādāto noteikumu „Puzes ezera 

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi” 7.2.punktu, ņemot vērā, ka Puzes ezerā regulāri 

tiek veikta vērtīgo zivju sugu mazuļu ielaišana” ar skaitļiem un vārdiem: „2018.gadā 

izstrādāto noteikumu „Puzes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi” 5.2. punktu”. 

2. Aizstāt 7.punktā skaitli un vārdus „Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību kārtība”” ar skaitli un vārdiem „Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību noteikumi””. 

3. Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„7.2. viena makšķernieka dienas lomā atļauts paturēt:  

     7.2.1. līdakas – 3 gabalus, kuru garums nav mazāks par 50 cm un nav lielāks par 80 cm; 

     7.2.2. zandartus – 3 gabalus, kuru garums nav mazāks par 50 cm un nav lielāks par 75 cm; 

     7.2.3. samus – 1 gabalu, kura garums nav mazāks par 70 cm.”. 

4. Izteikt 7.3. apakšpunktu šādā redakcijā:  

„7.3. no 1. marta līdz 31.maijam aizliegts makšķerējot izmantot dabīgās ēsmas zivis vai to 

daļas.”. 

5. Papildināt 7.punktu ar 7.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„7.6. no 1.jūnija līdz 31.jūlijam velcēšana atļauta tikai no airu laivas un izmantojot vienu 

makšķerēšanas rīku.”. 

6. Izteikt 13.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„13.1. veikals  „Zāģeriem” , Ugāle „ Eniņi-1”, darba dienās no 8.00-17.00, sestdienās no 8.00-

14.00, tālr. 25669961;”. 

        

Domes priekšsēdētājs                                      A.Mucenieks 
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Ventspils novads 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ventspils novada domes 2020.gada 27.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 

„Grozījumi Ventspils novada domes 2018.gada 15.marta saistošajos noteikumos Nr.9 

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā””  

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Atbilstoši Zvejniecības likuma 10.panta piektās daļas nosacījumiem 

pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu tās 

administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem par licencēto makšķerēšanu šajos ūdeņos paredzēta 

makšķerēšanas tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). SIA 

„Puzes ezers”, kas ir Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas 

likumā paredzētajā kārtībā ar Ventspils novada domes 2018.gada 

22.janvāra lēmumu (protokols Nr.12, 4.§) pilnvarotā organizēt licencēto 

makšķerēšanu Puzes ezerā juridiskā persona, izstrādāto nolikuma par 

licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā grozījumu projektu ir saskaņojusi 

ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 

noteikumu Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 

medību kārtība” 10.punktā noteiktajām institūcijām. Saistošo noteikumu 

izdošanas mērķis ir makšķernieku ietekmes uz vidi regulēšana, lai radītu 

labvēlīgus apstākļus zivju krājumu bioloģiskās daudzveidības 

saglabāšanai, aizsardzībai un racionālai izmantošanai. Licencētā 

makšķerēšana sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un 

aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku 

tūrisma un rekreācijas attīstībai.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Ievērojot to, ka 2018.gadā izstrādāti jauni „Puzes ezera zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumi”, nolikuma par licencēto makšķerēšanu Puzes 

ezerā 4.punkta teksta saturā norādītie 2002.gada Puzes ezera 

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi aizstāti ar atsauci uz iepriekš 

minētiem spēkā esošajiem noteikumiem. Saistošie noteikumi paredz arī  

makšķerēšanas nosacījumus, kas ir vairāk ierobežojošāki salīdzinājumā 

ar nolikumā par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Puzes ezerā 

pašlaik noteiktajiem, tostarp regulējoši makšķernieka dienas lomā 

atstājamo zivju kritērijus, ilgāku aizlieguma izmantot dabīgo ēsmu 

periodu un zivju iegūšanas (velcēšanas) papildus aprobežojumu, kuru 

nepieciešamības pamatojums izriet no 2018.gada Puzes ezera 

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos ietvertajiem atzinumiem par 

zinātniskās izpētes rezultātiem un  zivju sugām un to populācijām. 

Makšķerēšanas licences tirdzniecības vietas nosaukuma un darba laika 

maiņas dēļ izdarīti grozījumi 13.1. apakšpunktā, lai nodrošinātu aktuālu 

un pareizu informāciju nolikumā par licencēto makšķerēšanu Puzes 

ezerā. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms. 

4. Informācija par Nav attiecināms.  
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plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekta sagatavošanas procesā notikušas 

konsultācijas ar biedrību „Ventspils makšķernieku klubs”, kā arī ņemti 

vērā tajā piedalījušos iedzīvotāju paustie viedokļi. 

 

Domes priekšsēdētājs               A.Mucenieks  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


