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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

2021.gada 25.februārī                                                  2 

                                                                                                                       Nr.________ 

         (protokols Nr.80, 1.§) 
__________________________________________________________________________________ 

 

ar grozījumiem: 31.03.2022. Saistošie noteikumi Nr. 6 (sēdes protokols Nr.17, 3.§); 

                           26.05.2022. Saistošie noteikumi Nr. 9 (sēdes protokols Nr.19, 7.§) 

__________________________________________________________________________________ 

 

NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU PUZES EZERĀ 

 

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma  

10.panta piekto daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Puzes ezers atrodas Ventspils novada Puzes pagasta teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 

1102.pantu un I pielikumu ir publisks ezers, kurā zvejas tiesības pieder valstij.  

2. Puzes ezeru apsaimnieko SIA „Puzes ezers” saskaņā ar 2004.gada 26.oktobrī starp LR 

Zemkopības ministriju un SIA „ Puzes ezers” noslēgto ūdenstilpes nomas līgumu Nr.08/ 

3-33. 

3. Licencētā makšķerēšana Puzes ezerā tiek ieviesta, lai racionāli izmantotu vērtīgo zivju 

krājumus ūdeņos, kuros zivju ieguve ir pieļaujama ierobežotā apjomā un tā sniedz 

papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas attīstībai. 

4. Licencētā makšķerēšana Puzes ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 

22.decembra noteikumiem Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 

medību kārtība”, ievērojot 2018.gadā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātniskais institūta „BIOR” izstrādātos noteikumus „Puzes ezera zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumi”. 

5. Licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā organizē SIA „Puzes ezers” (turpmāk – 

organizētājs) (reģ. Nr. 41203021839) saskaņā ar Ventspils novada pašvaldības 2020. gada 

23.novembra pilnvarojuma līgumu Nr. SL/2020/557, tālr. 29366069; 29637100; e-pasts: 

Puze2002@tvnet.lv. 

 

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi 

6. Licencētā makšķerēšana atļauta visā Puzes ezera platībā, izņemot ezera teritorijas, 

kurās tiek pavairoti zivju mazuļi (teritorijas I un II norādītas šī nolikuma 1.pielikumā), 

kur makšķerēšana pieļaujama tikai piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes 

locekļiem.  

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 
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7. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem 

Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, ievērojot šādus 

papildus nosacījumus: 

7.1. licencētā makšķerēšana diennakts tumšajā laikā atļauta no krasta, no laipām un 

laivām tikai ar licencētas makšķerēšanas organizētāju saskaņotās vietās 

(saskaņojuma saņemšanai izmanto šī nolikuma 5.punktā norādītos saziņas līdzekļus 

vai piesakās šī nolikuma 13.4.apakšpunktā norādītajā laivu bāzē);  

7.2. diennakts tumšajā laikā no 1.maija līdz 31.oktobrim visiem ūdens 

transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti darbojošos skaidri saskatāmu 

mākslīgās gaismas elementu (riņķa uguns); 

7.3. aizliegts atrasties ūdenstilpē ar ūdens transportlīdzekļiem diennakts tumšajā laikā no 

1.novembra līdz 30.aprīlim. Par diennakts tumšo laiku tiek uzskatīts laika periods no 

vienas stundas pēc saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta;                                                                           

7.4. viena makšķernieka dienas lomā atļauts paturēt: 

7.4.1. līdakas - 3 gabalus (izņemot šī nolikuma 7.6.punktā minētos makšķerniekus), 

kuru garums nav mazāks par 50 cm un nav lielāks par 85 cm;  

7.4.2. zandartus - 3 gabalus (izņemot šī nolikuma 7.6.punktā minētos 

makšķerniekus), kuru garums nav mazāks par 50 cm un nav lielāks par 65 

cm; 

7.4.3. samus - 1 gabalu, kura garums nav mazāks par 100  cm; 

7.4.4. asarus vienas dienas lomā – 5 kg, no kuriem ne vairāk par 2 gab. var būt 

lielāki par 35 cm (izņemot šī nolikuma 7.4.5.punktā norādītajā laika periodā); 

7.4.5. no 15.marta līdz 15.maijam aizliegts lomā paturēt asarus kuru garums 

pārsniedz 35 cm; 

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

daļas; 

7.6. makšķernieki, kuru ūdens transportlīdzekļi aprīkoti ar Lowrance LiveSight, Garmin 

Panoptix LiveScope vai līdzvērtīgām zivju meklēšanas tehnoloģijām vienas dienas 

lomā var paturēt 1 zandartu un 1 līdaku atbilstoši šajā nolikumā noteiktajiem 

izmēriem; 

7.7. makšķerēšana no laivām atļauta laika periodā no 1.maija līdz 31.janvārim ieskaitot; 

7.8. visu gadu aizliegtas zemūdens medības un vēžošana;  

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

makšķerēšanas rīku; 

7.10  ja vietējo hidrometerioloģisko apstākļu dēļ konkrētajā kalendārajā gadā ir aizkavējies 

zandartu nārsts, zandartu ieguves aizlieguma laiks var tikt pagarināt ne vairāk kā par  

10 dienām. Lēmumu par zandartu ieguves aizlieguma laika pagarināšanu ne vairāk 

kā par  10 dienām pieņem Ventspils novada domes licencēšanas komisija saskaņā ar 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības vides zinātniskā institūta „BIOR’, Dabas 

aizsardzības pārvaldes vai Valsts vides dienesta atzinumu. Lēmums publicējams 

Ventspils novada pašvaldības interneta mājaslapā www.ventspilsnovads.lv. 

 

III. Licenču veidi, skaits un maksa par licencēm 

8. Licencētā makšķerēšana Puzes ezerā atļauta tikai gadījumos, ja makšķernieks ir 

iegādājies vai saņēmis  kādu no šādām licencēm: 

N.p.k. Licences veids Skaits (gab.) Cena (EUR) 

8.1.  

 

dienas licence makšķerēšanai Puzes 

ezerā (izņemot makšķerēšanai no 

laivas) 

2000 3.00 

8.2. 

 

dienas licence (makšķerēšanai no 

laivas) Puzes ezerā 

4000 5,00 

8.3. gada licence makšķerēšanai Puzes 

ezerā 

300 50.00 
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8.4. dienas licence ar atlaidi 

makšķerēšanai Puzes ezerā 

1000 1.00 

8.5. gada licence ar atlaidi makšķerēšanai 

Puzes ezerā 

200 10.00 

8.6. gada bezmaksas licence 

makšķerēšanai Puzes ezerā 

200 - 

9. Makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana: 

9.1.  bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras vecākas par 65 

gadiem un personām ar invaliditāti atļauts makšķerēt iegādājoties, kādu no  licencēm 

ar atlaidi, uzrādot personas apliecinošu dokumentu vai invaliditātes apliecību, kas 

ļauj identificēt personu un vecumu; 

9.2.  politiski represētam personām, atļauts makšķerēt saņemot bezmaksas licenci un 

uzrādot personu apliecinošus dokumentus un represētās personas apliecību; 

9.3.  Puzes ezera krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem kā arī 

maznodrošinātiem Ventspils novada iedzīvotājiem saskaņā ar pašvaldības 

apstiprinātu sarakstu atļauts makšķerēt, saņemot bezmaksas licenci un uzrādot 

personu apliecinošu dokumentu, kas ļauj identificēt personu. 

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

personas. 

              (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.9) 

 

IV. Makšķerēšanas licenču saturs un noformējums, realizācija 

10. Katra licence satur sekojošus rekvizītus: 

10.1. licences nosaukums (veids); 

10.2. kārtas numurs; 

10.3. cena; 

10.4. derīguma termiņš; 

10.5. makšķerēšanas organizētāja rekvizīti; 

10.6. licences saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods;  
      (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

10.7. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksts; 

10.8. izsniegšanas datums; 

10.9. zīmoga vieta; 

10.10. tālruņa numurs un e-pasta adrese. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

10.1 Elektroniskās licencēs tiek norādīts: 

10.1.1 makšķernieka vārds, uzvārds, personas kods (minēto apliecina, autorizējoties caur  

internetbanku vai ar elektronisko parakstu); 

10.1.2. e-pasta adrese un tālruņa numurs. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

11. Dienas licencēs tās izmantošanas datumu ieraksta licences izsniedzējs. Licences ar    

labojumiem uzskatāmas par nederīgām. 

12. Licences noformējums parādīts šī nolikuma pielikumā Nr.2 (2.A-2.F). 

13. Makšķerēšanas licences, izņemot gada licences, gada licences ar atlaidi un gada bezmaksas 

licences, kuru saņemšanas un iegādes iespējas noteiktas šī nolikuma 14.punktā, var 

iegādāties šādās tirdzniecības vietās:   

13.1. Puzes pagasta pārvaldē, „Valde”, Blāzma, Puzes  pagasts, Ventspils novads, pirmdien 

no plkst.08.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.18.00, un otrdien, trešdien, 

ceturtdien no plkst.08.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, piektdien 

no plkst.08.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.16.00, tālr. Puzes pagasta 

pārvalde 27850173; 
    (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

13.2. Svītrot; 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.9) 



 

13.3. Svītrot; 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.9) 

13.4. laivu bāze SIA „Puzes ezers”, „ Ezeri”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, visu 

diennakti, tālr.28807168, 29637100; 

13.5. Svītrot; 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.05.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.9) 

13.6. interneta vietnē  www.manacope.lv un mobilā lietotnē “Mana Cope” sadaļā: “Copes 

kartes un licences”. 
   (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

14. Iegādāties gada licences, gada licences ar atlaidi un saņemt bezmaksas licences var tikai 

SIA „Puzes ezers” laivu bāzē Ugāles pagasta „Ezeri” (tālr.28807168, 29637100). 

 

V. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība 

15. Lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas organizētājs saskaņā ar makšķernieku 

deklarētajām ziņām. 

16. Makšķernieka pienākums ir piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām 

licenci nodot jebkurā no licences saņemšanas vietām vai nosūtīt pa pastu organizētājam – 

SIA „Puzes ezers”, Ventspils novads, Puzes pagasts, Blāzma, „Valde” LV-3613, 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. Lomu pārskats/atskaite iesniedzama arī gadījumos, ja loms 

nav gūts/nav paturēts vai licence nav izmantota. 
 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

16.1 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. 
      (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 
17. Svītrot. 

 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 
 

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. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

VI. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums 

19. No makšķerēšanas licencēm iegūtos līdzekļus sadala šādi: 

19.1. Valsts budžetā Zivju fonda veidošanai – 20% no licenču realizācijā iegūtās 

kopējās summas; 

19.2. Organizētāja rīcībā paliek – 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas, 

zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās 

makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai. 

 

VII.  Vides aizsardzības prasības un licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanas 

kontrole 

20. Puzes ezerā, pārvietojieties ar peldlīdzekļiem, ievēro ar Puzes pagasta padomes lēmuma 

„Par iekšdedzes motorizēto ūdens transporta līdzekļu izmantošanas ierobežošanu Puzes 

ezerā” noteiktās prasības (28.07.2004. Nr. 49/3). 

21. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu savas 

kompetences ietvaros veic licencētās makšķerēšanas organizētājs, kā arī Ventspils novada 

domes pilnvarotas personas - sabiedriskie vides inspektori.  

http://www.manacope.lv/


22. Par licencētās makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu vainīgā persona saucama pie  

atbildības likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

 

VIII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi 

23. Sniegt sabiedrības oficiālajos informācijas līdzekļos informāciju par licencētās 

makšķerēšanas kārtību Puzes ezerā un izvietot norādes zīmes pie šīs teritorijas. 

24. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma 13.punktu. 

25. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktām prasībām. 

26. Nodrošināt līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, sadali un izlietošanu 

atbilstoši šī nolikuma 19.punktam, kā arī veikt ieskaitījumu valsts pamatbudžetā Zivju 

fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – 

attiecīgi līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu. 

27. Reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences (izņemot elektroniski pārdotās licences) 

īpašā licenču uzskaites žurnālā. 

28. Piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos. 

29. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo Nolikumu un nodrošināt nolikuma publisku pieejamību, 

tostarp licenču pārdošanas un izsniegšanas vietās. 

30. Veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma V.nodaļā noteiktai kārtībai un 

sniegt ziņas Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam 

„BIOR”. 

31. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un 

licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu divas reizes gadā - līdz 

15.jūlijam un 15.janvārim - par iepriekšējo pusgadu, vispirms to saskaņojot ar Ventspils 

novada pašvaldību. 

32. Veikt zivju krājumu pavairošanu, par pamatu ņemot 2018.gadā izstrādātos Puzes ezera 

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus. 

33. Norīkot atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas – 

sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības pilnvarotās personas - sabiedriskā vides 

inspektora statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības 

pasākumos, kā arī reizi gadā līdz 31.decembrim iesniedz Valsts vides dienestā 

informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, vispirms pārskatu 

saskaņojot ar Ventspils novada pašvaldību. 

34. Veikt licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontroli. 

35. Uzskaitīt interneta vietnē www.manacope.lv un mobilā lietotne “ManaCope” 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. 
      (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

36. Reģistrēt personas, kas pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību un 

neizsniegt tām licenci divu gadu laika pēc pārkāpuma konstatēšanas.  

37. Uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1.februārim iesniegt valsts zinātniskajā 

institūtā „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”” 

pārskatu par iepriekšējā iegūtajiem lomiem. 

38. Nodrošināt atbilstošu norāžu izvietošanu ūdeņos vai to piekrastē par licencētās 

makšķerēšanas ieviešanu Puzes ezerā, un interneta vietnē www.manacope.lv: 

38.1.Sniegt sabiedrības informācijas līdzekļos informāciju par licencētās  makšķerēšanas 

organizētāju, kārtību, piekļuvi  Puzes ezeram un izvietot norādes zīmes pie šīs 

teritorijas, un interneta vietnē www.manacope.lv”;  

38.2.starptautisko tūristu informēšanu par licencētās makšķerēšanas organizētāju, norādot 

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

http://www.manacope.lv/
http://www.manacope.lv/
http://www.manacope.lv/


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

kaimiņvalstu valodās. 
      (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

 

IX. Noslēguma jautājumi 

39. Nolikums stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā 2021.gada 

1.maijā. 

40. Šis nolikums ir spēkā 5  (piecus) gadus no tā spēkā stāšanās brīža. 

 

X. Nolikuma pielikumi 

41. Licencētās makšķerēšanas vietas shēma (1.pielikums). 

42. Makšķerēšanas licenču paraugi ( 2.A-2.F pielikumi). 

43. Makšķernieku lomu uzskaites tabula (3.pielikums).   

 

 

Domes priekšsēdētājs                           A.Mucenieks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pielikums Nr.1 

Nolikumam par licencēto  

makšķerēšanu Puzes ezerā 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

Licencētās makšķerēšanas vietas shēma 

 

Teritorija I dabā norobežota ar 4 sarkanas krāsas bojām, teritorija II dabā norobežota ar 6 

sarkanas krāsas bojām un sekojošām koordinātēm: 

 

Makšķerēšanas liegums I 

nr.p.k. X koordināta  Y koordināta  

1 376120 357670 

2 376169 357682 

3 376202 357687 

4 376214 357657 

5 376170 357648 

6 376117 357633 

no 6-1 pa krasta līniju 

Makšķerēšanas liegums II 

nr.p.k. X koordināta  Y koordināta  

1 377230 354835 

2 377280 354848 



3 377443 354866 

4 377557 354879 

5 377690 354863 

6 377863 354834 

7 377960 354774 

8 377944 354690 

no 8-1 pa krasta līniju”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                    A.Mucenieks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pielikums Nr.2.A.  

Nolikumam par licencēto  

makšķerēšanu Puzes ezerā 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA „Puzes ezers” reģ.Nr. 41203021839 

Ventspils nov. Puzes pag. „Valde” LV-

3613 

Dienas licence makšķerēšanai Puzes ezerā   

( izņemot makšķerēšanu no laivas)  

Licences Nr. 00000 pasaknis 

 

Cena EUR 3.00 

Licence 

izsniegta_____________________________ 

____________________________________

____________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. 

e-pasta adrese)                                   

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 

saņēmu_________________________ 

                                  (paraksts) 

 

             Licence derīga _____________  

( datums) 

 

 

Licences 

izsniedzējs________________________ 

                                      (vārds, uzvārds) 

 

Licences izsniegšanas datums 

___________________ 

 

SIA „Puzes ezers” reģ.Nr. 41203021839 

Ventspils nov. Puzes pag. „Valde” LV-

3613 

Dienas licence makšķerēšanai Puzes 

ezerā (izņemot makšķerēšanu no laivas)   

Licence Nr. 00000 

Cena EUR 3.00 

Licence izsniegta 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods, telefona 

Nr. e-pasta adrese)                                   

Licence derīga ________________  

( datums) 

 

Licences izsniedzējs 

______________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

Licences izsniegšanas datums 

__________________ 

 

 

 

Z.V. 



 

 

 

Pielikums Nr.2.B.  

Nolikumam par licencēto  

makšķerēšanu Puzes ezerā 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

 

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā 

 

SIA „Puzes ezers” reģ.Nr. 41203021839 

Ventspils nov. Puzes pag. „Valde” LV-3613 

 

Dienas licence  (makšķerēšanai no laivas) 

Puzes ezerā 

Licences Nr. 00000 pasaknis 

Cena EUR 5,00 

Licence 

izsniegta______________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. e-

pasta adrese)                                   

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 

saņēmu_________________________ 

                                  (paraksts) 

 

             Licence derīga _____________ 

                                           (datums) 

 

Licences 

izsniedzējs________________________ 

                                      (vārds, uzvārds) 

 

Licences izsniegšanas datums 

___________________ 

 

SIA „Puzes ezers” reģ.Nr. 41203021839 

Ventspils nov. Puzes pag. „Valde” LV-

3613 

 

Dienas licence  makšķerēšanai no laivas  

Puzes ezerā 

Licence Nr. 00000  

 

Cena EUR 5,00 

Licence izsniegta 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. 

e-pasta adrese)                                   

Licence derīga ________________  

                               (datums) 

 

Licences izsniedzējs 

______________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

Licences izsniegšanas datums 

__________________ 

 

 

 

                  Z.V. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pielikums Nr.2.C.  

Nolikumam par licencēto  

makšķerēšanu Puzes ezerā 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

 

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā 

 

 

SIA „Puzes ezers” reģ.Nr. 41203021839 

Ventspils nov. Puzes pag. „Valde” LV-3613 

 

Gada licence makšķerēšanai Puzes ezerā 

 

 

Licences Nr. 00000 pasaknis 

Cena EUR 50,00 

Licence 

izsniegta______________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. e-

pasta adrese)                                   

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 

saņēmu_________________________ 

                                  (paraksts) 

 

             Licence derīga _____________  

               (gads) 

 

 

 

Licences 

izsniedzējs________________________ 

                                      (vārds, uzvārds) 

 

Licences izsniegšanas datums 

___________________ 

 

SIA „Puzes ezers” reģ.Nr. 

41203021839 

Ventspils nov. Puzes pag. „Valde” 

LV-3613 

 

Gada licence 

makšķerēšanai Puzes ezerā 

Licence Nr. 00000  

 

Cena EUR 50,00 

Licence izsniegta 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods, 

telefona Nr. e-pasta adrese)                                  

Licence derīga ________________  

(gads) 

 

Licences izsniedzējs 

______________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

Licences izsniegšanas datums 

__________________ 

 

 

 

Z.V. 

 

 

  



 

Pielikums Nr.2.D  

Nolikumam par licencēto  

makšķerēšanu Puzes ezerā 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā 

 

SIA „Puzes ezers” reģ.Nr. 41203021839 

Ventspils nov. Puzes pag. „Valde” LV-3613 

 

Dienas licence ar atlaidi 

makšķerēšanai Puzes ezerā 

 

Licences Nr. 00000 pasaknis 

Cena EUR 1.00 

Licence 

izsniegta______________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. e-

pasta adrese)                                   

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 

saņēmu_________________________ 

                                  (paraksts) 

 

             Licence derīga _____________  

                                         ( datums )     

 

 

Licences 

izsniedzējs________________________ 

                                      (vārds, uzvārds) 

 

Licences izsniegšanas datums 

___________________ 

 

SIA „Puzes ezers” reģ.Nr. 

41203021839 

Ventspils nov. Puzes pag. „Valde” 

LV-3613 

 

Dienas licence ar atlaidi 

makšķerēšanai Puzes ezerā 

 

Licence Nr. 00000  

Cena EUR 1 .00 

Licence izsniegta 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________

(vārds, uzvārds, personas kods, 

telefona Nr. e-pasta adrese)                                   

Licence derīga ________________  

                                   ( datums ) 

 

Licences izsniedzējs 

______________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

Licences izsniegšanas datums 

__________________ 

 

 

 

Z.V. 

 

 

 

  



 

Pielikums Nr.2.E 

Nolikumam par licencēto  

makšķerēšanu Puzes ezerā 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

SIA „Puzes ezers” reģ.Nr. 41203021839 

Ventspils nov. Puzes pag. „Valde” LV-3613 

 

Gada licence ar atlaidi 

makšķerēšanai Puzes ezerā 

 

Licences Nr. 00000 pasaknis 

Cena EUR 10.00 

Licence 

izsniegta________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. e-

pasta adrese)                                   

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 

iepazinies un licenci 

saņēmu_________________________ 

                                  (paraksts) 

 

             Licence derīga _____________  

              (gads) 

 

 

 

Licences 

izsniedzējs________________________ 

                                      (vārds, uzvārds) 

 

Licences izsniegšanas datums 

___________________ 

 

SIA „Puzes ezers” reģ.Nr. 

41203021839 

Ventspils nov. Puzes pag. „Valde” 

LV-3613 

 

Gada licence ar atlaidi 

makšķerēšanai Puzes ezerā 

 

Licence Nr. 00000  

Cena EUR 10.00 

Licence izsniegta 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods, 

telefona Nr. e-pasta adrese)                                  

Licence derīga ________________  

              (gads) 

Licences izsniedzējs 

______________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

Licences izsniegšanas datums 

__________________ 

 

 

Z.V. 



 

 

Pielikums Nr.2.F 

 Nolikumam par licencēto  

makšķerēšanu Puzes ezerā 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

 

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs            A.MUCENIEKS 

 

 

 

 

 

 

SIA „Puzes ezers” reģ.Nr. 41203021839 

Ventspils nov. Puzes pag. „Valde” LV-3613 

 

Gada bezmaksas licence 

makšķerēšanai Puzes ezerā 

 

Licences Nr. 00000 pasaknis 

 

Licence 

izsniegta________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods, telefona Nr. e-

pasta adrese)                                   

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu 

iepazinies un licenci 

saņēmu_________________________ 

                                  (paraksts) 

 

             Licence derīga _____________ gadam 

 

 

 

Licences 

izsniedzējs________________________ 

                                      (vārds, uzvārds) 

 

Licences izsniegšanas datums 

___________________ 

 

SIA „Puzes ezers” reģ.Nr. 

41203021839 

Ventspils nov. Puzes pag. „Valde” 

LV-3613 

 

Gada bezmaksas licence 

makšķerēšanai Puzes ezerā 

 

Licence Nr. 00000  

 

Licence izsniegta 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(vārds, uzvārds, personas kods, telefona 

Nr. e-pasta adrese)                                  

Licence derīga ________________ 

(gads) 

 

Licences izsniedzējs 

______________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

Licences izsniegšanas datums 

__________________ 

 

 

 

Z.V. 



 

 

Pielikums Nr.3 

Nolikumam par licencēto  

makšķerēšanu Puzes ezerā 

Makšķernieka lomu uzskaite 

Datums Makšķerēšanas 

ilgums (st.) 

Zivju suga Zivju skaits 

(gab.) 

Zivju svars 

(kg) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

                                                                                                   

                              (makšķernieka paraksts)  

 

Makšķernieka pienākums ir licenci ar aizpildītu lomu uzskaites tabulu nodot jebkurā no 

licences saņemšanas vietām vai nosūtīt pa pastu SIA „Puzes ezers” 5 darba dienu laika pēc 

licences derīguma termiņa beigām. Licences neatgriešanas gadījumā SIA „Puzes ezers” patur 

tiesības neizsniegt jaunu licenci kārtējā un nākamajā gadā. 

Visiem licenču (neatkarīgi no to veida) īpašniekiem, beidzot makšķerēšanu, reizi dienā 

obligāti jāreģistrē loma lielumu (paturēto zivju skaitu un svaru), norādot datumu, zivju sugu, 

ierakstot šīs ziņas licencē norādītajā tabulā. Interneta vietnē www.manacope.lv iegādātajām 

licencēm šie dati reģistrējami šajā vietnē paredzētā kārtībā. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.03.2022. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

 

 

Domes priekšsēdētājs                    A.Mucenieks 

 

http://www.manacope.lv/


 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

VENTSPILS  NOVADA  PAŠVALDĪBA 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ. Nr.  90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv 

 

Ventspilī 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ventspils novada domes 2021.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem 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). SIA “Puzes ezers”, kas 

ir Latvijas Republikas Valsts pārvaldes iekārtas likumā paredzētajā kārtībā 

ar Ventspils novada domes 2020.gada 29.oktobra lēmumu (protokols 

Nr.73, 20.§) pilnvarota organizēt licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā 

privātpersona, nolikumu par licencēto makšķerēšanu Puzes ezerā uz 5 

gadiem saskaņojusi ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra Ministru 

kabineta 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 

Saistošie noteikumi nosaka Puzes ezerā licencētās makšķerēšanas 

noteikumus; vides un dabas resursu aizsardzības prasības; licenču veidus, 

skaitu, maksu par licencēm, saturu, realizāciju; licencētās makšķerēšanas 

organizētāja pienākumus un tiesības.  

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu 

projekta izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas 

darba vietas. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms.  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības pilnvarotā persona 

licencētās makšķerēšanas organizēšanai SIA “Puzes ezers”, sniedzot 

pašvaldībā atskaites par realizēto makšķerēšanas licenču uzskaiti, 

ieņēmumiem un lomiem.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Notikušas konsultācijas ar biedrību „Ventspils makšķernieku klubs”,  ir 

ņemti vērā lēmuma pieņemšanas procesā piedalījušos iedzīvotāju paustie 

viedokļi. 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.Mucenieks  

mailto:info@ventspilsnd.lv

