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              (protokols Nr.17, 4.§) 
 

 

GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2020.GADA 27.FEBRUĀRA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2 “NOLIKUMS PAR LICENCĒTO 

MAKŠĶERĒŠANU USMAS EZERĀ 2020.-2025.GADAM”  

 

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma  

10.panta piekto daļu 

 

Izdarīt Ventspils novada domes 2020.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Nolikums 

par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā 2020.-2025.gadam” šādus grozījumus: 

1. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:  “10. Licencē (paraugi Pielikumos no Nr.2 līdz Nr.10) tiek 

uzrādīts licencētās makšķerēšanas organizētāja nosaukums, licences veids, makšķerēšanas 

vieta, kārtas numurs, cena, licences derīguma termiņš, izsniegšanas datums, zīmogs, 

makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, licences saņēmēja 

paraksts.”; 

2. Izteikt 12. punktu, 12.1.apakšpunktu un 12.2.apakšpunktu šādā redakcijā: “12. Elektroniskās 

licencēs tiek norādīts: 

12.1. makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods (minēto apliecina, autorizējoties caur 

internetbanku vai ar elektronisko parakstu); 

12.2. e-pasta adrese un tālruņa numurs.”; 

3. svītrot Nolikuma 14.3.; 14.4., 14.5., 14.6., 14.7., 14.8., 14.10., 14.12., 14.13.,   

14.14.apakšpunktus; 

4. Izteikt 14.15.apakšpunktu šādā redakcijā: “14.15. interneta vietnē  www.manacope.lv un 

mobilā lietotnē “Mana Cope” sadaļā: “Copes kartes un licences”;  

5. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā: “18. Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, 

beidzot makšķerēšanu, reizi dienā obligāti jāreģistrē loma lielumu (paturēto zivju skaitu un 

svaru), norādot datumu, zivju sugu, tos ierakstot licencē norādītajā tabulā, bet elektroniski 

iegādātām licencēm, reģistrēt attiecīgā vietnē paredzētā kārtībā”; 

6. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā: “19. Makšķernieka pienākums ir piecu  dienu laikā pēc 

licences derīguma termiņa beigām licenci, izņemot elektroniski iegādātu licenci, nodot jebkurā 

no licences saņemšanas vietām vai nosūtīt pa pastu pēc adreses – biedrība “USMAS KRASTS”, 

“Priežkalni”, Usmas pagasts, Ventspils novads, LV - 3619, aizpildot licencē paredzēto 

makšķernieka lomu uzskaites formu. Elektroniski iegādāto licenču īpašniekam piecu  dienu 

laikā pēc licences derīguma termiņa beigām ir jāreģistrē loms attiecīgajā interneta vietnē.”; 

7. Papildināt ar 19.1 punktu šādā redakcijā: 
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„19.1 Organizētājs informē personas par nokavētu loma pārskata iesniegšanu, sazinoties pa 

licencē norādīto kontakttālruni vai elektroniskā pasta adresi, un atgādina par pienākumu 

iesniegt loma pārskatu ne ilgāk kā četrpadsmit dienu laikā. Ja pēc šī termiņa loma pārskats 

tomēr netiek iesniegts, organizētājs par konstatēto pārkāpumu informē zivju resursu 

aizsardzības un uzraudzības iestādes.”; 

8. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā: “21. Sniegt sabiedrības informācijas līdzekļos informāciju 

par licencētās makšķerēšanas organizētāju, kārtību, piekļuvi  Usmas ezeram un izvietot 

norādes zīmes pie šīs teritorijas, un interneta vietnē www.usmasezers.lv”;  

9. Papildināt ar 21.1 punktu šādā redakcijā: 

“21.1 Starptautisko tūristu informēšanu par licencētās makšķerēšanas organizētāju, norādot 

kontaktiformāciju, licencētās makšķerēšanas noteikumus, licenču veidus, skaitu, to maksu, 

tulkojumā angļu un krievu valodā, kā arī, ja nepieciešams, citu Latvijas kaimiņvalstu 

valodās.”; 

10.  Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:  

„34. Uzskaitīt interneta vietnē  www.manacope.lv un mobilā lietotnē “Mana Cope” 

pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada 

noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, 

nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskates žurnālu. 

Uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1.februārim iesniegt Pārtikas drošības, 

dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam „BIOR” pārskatu par iepriekšējā 

gadā iegūtajiem lomiem.”; 

11. Svītrot Nolikuma 35.punktu; 

12. Izteikt pielikumus Nr.2 - 10 jaunā redakcijā (pielikums). 

13. Izteikt pielikuma Nr.11 pirmo rindkopu   šādā redakcijā: “Aizpildītas licences obligāti 

jāatgriež to izsniedzējam piecu  dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. 

Elektroniski iegādāto licenču īpašniekam piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa 

beigām ir jāreģistrē loms attiecīgajā interneta vietnē. Licencētās makšķerēšanas 

organizētājiem ir tiesības turpmāk neizsniegt licenci divu gadu laikā no pārkāpuma 

konstatēšanas  makšķerniekiem, kuri  neatgriezīs attiecīgās licences vai sakarā ar cita veida 

pārkāpumu.”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       A.MUCENIEKS 
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Pielikums  

Ventspils novada domes 2020.gada 27.februāra  

saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Nolikums par 

 licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā 2020.-2025.gadam” 

 
Pielikums Nr.2 

Nolikumam par licencēto  makšķerēšanu  

Usmas ezerā2020.-2025.gadam 

Personas kods __________________________________ 

Telefona numurs ________________________________ 

E-pasts ________________________________________ 

Personas kods __________________________________ 

Telefona numurs ________________________________ 

E-pasts ________________________________________ 

Personas kods __________________________________ 

Telefona numurs ________________________________ 

E-pasts ________________________________________ 



 
 

 

 

Pielikums Nr.3 

Nolikumam par licencēto  makšķerēšanu  

Usmas ezerā2020.-2025.gadam 

 

Personas kods __________________________________ 

Telefona numurs ________________________________ 

E-pasts ________________________________________ 

Personas kods __________________________________ 

Telefona numurs ________________________________ 

E-pasts ________________________________________ 



 

 

 

Pielikums Nr.4 

Nolikumam par licencēto  makšķerēšanu  

Usmas ezerā2020.-2025.gadam 

 
 

Personas kods __________________________________ 

Telefona numurs ________________________________ 

E-pasts ________________________________________ 



 

 

 

Pielikums Nr.5 

Nolikumam par licencēto  makšķerēšanu  

Usmas ezerā2020.-2025.gadam 

 
 

Personas kods __________________________________ 

Telefona numurs ________________________________ 

E-pasts ________________________________________ 



 

 

 

Pielikums Nr.6 

Nolikumam par licencēto  makšķerēšanu  

Usmas ezerā2020.-2025.gadam 

 

 

Personas kods __________________________________ 

Telefona numurs ________________________________ 

E-pasts ________________________________________ 



 

 

 

Pielikums Nr.7 

Nolikumam par licencēto  makšķerēšanu  

Usmas ezerā2020.-2025.gadam 

 

 

Personas kods __________________________________ 

Telefona numurs ________________________________ 

E-pasts ________________________________________ 



 

 

 

Pielikums Nr.8 

Nolikumam par licencēto  makšķerēšanu  

Usmas ezerā2020.-2025.gadam 

 

 

Personas kods __________________________________ 

Telefona numurs ________________________________ 

E-pasts ________________________________________ 



 

 

 

Pielikums Nr.9 

Nolikumam par licencēto  makšķerēšanu  

Usmas ezerā2020.-2025.gadam 

 
 

Personas kods __________________________________ 

Telefona numurs ________________________________ 

E-pasts ________________________________________ 



 

 

 

Pielikums Nr.10 

Nolikumam par licencēto  makšķerēšanu  

Usmas ezerā2020.-2025.gadam 

 

Domes priekšsēdētājs            A.MUCENIEKS 

Personas kods __________________________________ 

Telefona numurs ________________________________ 

E-pasts ________________________________________ 
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Ventspilī 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 

„Grozījumi Ventspils novada domes 2020.gada 27.februārī saistošajos noteikumos Nr.2  

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā 2020.-2025.gadam””  

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). Saskaņā ar šo tiesību normu izdotajos Ventspils 

novada domes 2020.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Nolikums 

par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā 2020.-2025.gadam” izdarāmi 

grozījumi, aktualizējot no tiem izrietošo tiesisko regulējumu atbilstoši Ministru 

kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 „Licencētās 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” prasībām, stājoties 

spēkā Ministru kabineta  2021.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.701 

„Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.799 

„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība””. 

Saistošie noteikumi „Grozījumi Ventspils novada domes 2020.gada 27.februārā 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas 

ezerā 2020.-2025.gadam”” sagatavoti, lai nodrošinātu likuma „Par 

pašvaldībām” 41.panta otrās daļas ievērošanu par pašvaldības lēmējinstitūcijas 

normatīvo aktu atbilstību Latvijas Republikas Satversmei un  citiem hierarhiski 

augstāka juridiska spēka tiesību aktiem.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi „Grozījumi Ventspils novada domes 2020.gada 27.februārā 

saistošajos noteikumos Nr.2 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas 

ezerā 2020.-2025.gadam”” nosaka organizētāja pienākumu norādīt, kur 

pieejama publiskojamā informācija par piekļuvi Usmas ezeram, un informēt 

starptautiskos tūristus par licencētās makšķerēšanas organizētāju, kas tulkota 

angļu, krievu vai citā Latvijas kaimiņvalstu valodā. Tāpat grozījumi paredz, ka 

turpmāk licencē papildus norādāmi personas dati – personas kods, e-pasta 

adrese, tālruņa numurs, jo organizētāja pienākumos ietilpst reģistrēt personas, 

kuras pārkāpušas nolikuma prasības par lomu uzskaiti, un tām paziņot par loma 

pārskata iesniegšanas termiņa nokavējumu.   

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms.  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām. 
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6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekta sagatavošanas procesā notikušas konsultācijas ar 

licencētās makšķerēšanas organizētāju biedrību „Usmas krasts”. 

 

Domes priekšsēdētājs        A.MUCENIEKS  

 

 


