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GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2021.GADA 25.FEBRUĀRA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2 “NOLIKUMS PAR LICENCĒTO 

MAKŠĶERĒŠANU PUZES EZERĀ” 

 

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma  

10.panta piekto daļu 

 

Izdarīt Ventspils novada domes 2021.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Nolikums 

par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā” šādus grozījumus: 

1. Papildināt 9.punktu ar 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„9.4. Latvijas Goda ģimenes apliecību lietotāji, uzrādot dokumentu, kas ļauj identificēt 

personas.”; 

2. Svītrot 13.2., 13.3., 13.5.apakšpunktu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                            A.Mucenieks 
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Ventspilī 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.9 

„Grozījumi Ventspils novada domes 2021.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2  

„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). Saskaņā ar šo tiesību normu izdotajos Ventspils 

novada domes 2021.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Nolikums 

par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā” 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  

2022.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.229 „Grozījumi Ministru kabineta 

2015.gada 22.decembra noteikumos Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību kārtība””. Saistošie noteikumi „Grozījumi 

Ventspils novada domes 2021.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā”” 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 2021.gada 

25.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Nolikums par licencēto 

makšķerēšanu Puzes ezerā””, lai papildinātu personu grupu sarakstu, kurām 

piešķir bezmaksas licences publiskajos ūdeņos- Puzes ezerā, sarakstā 

ietverot personas, kas izmato Latvijas Goda ģimenes apliecību. Attiecīgie 

grozījumi par bezmaksas licences piešķiršanu Latvijas Goda ģimenes 

apliecības izmantotājiem pašvaldību saistošajos noteikumos par licencēto 

makšķerēšanu izdarāmi ne vēlāk kā līdz 2023.gada 1.janvārim. Nolikumā 

ietverta informācija par to, kur makšķernieks regulāri var iegūt informāciju 

par licenču tirdzniecības vietām, lai nodrošinātu pilnīgu personu datu 

aizsardzību, tiek izņemtas 3 licenču tirdzniecības vietas.  

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 SIA „Puzes ezers”. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.Mucenieks  

 

 

 


