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KULDĪGĀ
APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada Domes
2017.gada 23.februāra sēdes lēmumu
(prot. Nr.3.p.58.)
Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/4
”Par Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā
teritorijā 2017.-2021. gadā apstiprināšanu”
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10.panta piekto daļu

1. Apstiprināt Nolikumu par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada
administratīvajā teritorijā 2017.-2021. gadā (pielikumā).
2. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Kuldīgas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā ”Kuldīgas novada Vēstis”’.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja

Inga Bērziņa

Pielikums
Kuldīgas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.2017/4
NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU
VENTAS UPĒ KULDĪGAS NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
2017.- 2021. gadā
(precizētā redakcija, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 30.03.2017. sēdes lēmumu (prot. N r.4, p.77)

I.Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību Ventas upē Kuldīgas novada Kuldīgas
pilsētā, Padures pagastā un Rumbas pagastā (turpmāk tekstā – Ventas upes posms), kas ietilpst
Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.
2. Ventas upe saskaņā ar Civillikuma I pielikumu (1102.pantam) un III pielikumu (1117.panta
piezīmei) ir publiska upe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.
3. Lai nodrošinātu Ventas kā starptautiski atzītas lašu dabiskā nārsta upes statusu, radītu labvēlīgu
situāciju dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, bioloģiskās daudzveidības
saglabāšanu, zivju resursu saglabāšanai un sugu regulārai pavairošanai, tiek ieviesta licencētā
makšķerēšana Ventas upes posmā.
4. Licencēto makšķerēšanu Ventas upes posmā īsteno saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
22.decembra noteikumiem Nr. 799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību kārtība” (turpmāk- MK noteikumi Nr.799), MK 2015.gada 22.decembra noteikumiem
Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – MK
noteikumi Nr.800) un šo nolikumu, kas apstiprināts kā Kuldīgas novada pašvaldības saistošie
noteikumi, un, kas izstrādāts, pamatojoties uz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātnisko institūtu ”BIOR” (turpmāk – institūts) 2017.gada 20.februāra vēstulē Nr.30-2/180
izteiktajiem ierosinājumiem par zivju ieguves limitiem un makšķerēšanas nosacījumiem. Šajā
Nolikumā ņemtas vērā arī Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts vides dienesta Liepājas
reģionālās vides pārvaldes izvirzītās prasības vides aizsardzībā.
5. Licencēto makšķerēšanu Ventas upes posmā organizē Kuldīgas novada pašvaldība Baznīcas
iela 1, Kuldīga, LV-3301, tālr. 63322469, dome@kuldiga.lv.
6. Kuldīgas novada pašvaldība ir atbildīga par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Ventas
upes posmā atbilstoši nolikumam, nolikuma publicēšanu Kuldīgas novada pašvaldības mājas
lapā www.kuldiga.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā ”Kuldīgas novada Vēstis”,
licenču izplatīšanu un šī nolikuma prasību izpildes kontroli.
II. Licencētās makšķerēšanas vieta, nosacījumi un tiesības
7. Licencētā makšķerēšana notiek Ventas upes posmā, kas atzīmēts ar speciālām atzīmēm, kas
satur norādi par licencēto makšķerēšanu. Licencētās makšķerēšanas posms ietver abus Ventas
upes krastus Kuldīgas pilsētas teritorijā un sākas no ķieģeļu tilta pār Ventas upi un turpinās
lejup pa straumi līdz Abavas upes ietekai Ventā Padures un Rumbas pagastu teritorijās.
8. Licencētā makšķerēšana Ventas upes posmā notiek saskaņā ar MK noteikumiem Nr.800 ar
šādām atkāpēm:
8.1. Ziemas-pavasara sezonā vai vasaras-rudens sezonā, iegādājoties vienas dienas licenci,

ziemas-pavasara sezonas nedēļas nogales (sestdiena un svētdiena) licenci vai attiecīgās
sezonas licenci, vai arī, šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā saņemot gada bezmaksas licenci,
atļauts makšķerēt visu sugu zivis, kas norādītas MK noteikumos Nr.800, izņemot taimiņu
(lasi), ievērojot, ka vienā makšķerēšanas dienā lomā drīkst paturēt ne vairāk kā septiņas
(7) gab. vimbas, kuru garums nav mazāks par 30 cm, bet citas zivis atbilstoši MK
noteikumiem Nr.800 .
8.2. Lai samazinātu ietekmi uz zivju resursiem un sakarā ar zivju nārstu, ziemas-pavasara
sezonas laikā ir noteikta visu zivju sugu saudzēšanas diena – katras nedēļas otrdiena
(izņemot valstī noteiktās svētku dienas), kad ir aizliegts makšķerēt, kā arī atrasties upē vai
tiešā tās tuvumā ar zivju ieguves rīkiem.
8.3. Aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana laika periodā no 1.oktobra līdz 1.maijam,
izņemot makšķerēšanu ar taimiņa (laša) makšķerēšanas vienas dienas licenci ziemaspavasara sezonā.
8.4. Iegādājoties taimiņa (laša) vienas dienas licencētās makšķerēšanas, licenci šo zivju
makšķerēšana Ventas upes posmā, atļauta tikai ziemas-pavasara sezonas (no 1.janvāra līdz
15.jūnijam.) gaišajā diennakts laikā, kā arī taimiņu (lašu) makšķerēšanai drīkst izmantot
tikai vienu makšķerēšanas rīku - spiningu vai mušiņmakšķeri un lietot tikai mākslīgu
ēsmu. Spiningojot atļauts izmantot vienu metāla mānekli ar vienu āķi vai vobleri ar ne
vairāk kā diviem āķiem.
8.5. Taimiņa (laša) vienas dienas licence ziemas-pavasara sezonā dod tiesības tās īpašniekam
lomā paturēt vienu taimiņu vai lasi tikai licencē norādītajā dienā.
8.6. Makšķerēšana no laivām Ventas upes posmā nav atļauta no 1.oktobra līdz 30. novembrim
un no 1.marta līdz 30.aprīlim.
8.7. Ventas upes posmā zemūdens medības ir aizliegtas.
8.8. Vasaras-rudens makšķerēšanas sezonas laikā no 1.oktobra līdz 30.novembrim Ventas upes
posmā no ķieģeļu tilta pār Ventas upi līdz Krāčupes ietekai Ventā upes kreisajā krastā un
Melnajai Kolkai labajā krastā, kas attiecīgi norādīts ar speciālām atzīmēm, ir aizliegta visa
veida makšķerēšana un atrašanās tiešā upes tuvumā ar makšķerēšanas rīkiem.
9. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Ventas upes posmā ir tiesības tikai fiziskai personai,
kura ir saņēmušas attiecīgu licenci un makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti,
izņemot personas, kas minētas šī Nolikuma 10.1. - 10.3.punktos un, kuras saskaņā ar MK
noteikumiem Nr.800 var makšķerēt bez makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
kartes.
10. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Ventas upes posmā ir tiesīgas saņemt:
10.1. personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem,
10.2. bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam,
10.3. personas ar invaliditāti,
10.4. politiski represētās personas,
10.5. trūcīgie un maznodrošinātie Kuldīgas novada iedzīvotāji.
10.6. Ventas upes posmam pieguļošo krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi
(laulātais, bērni, vecāki).
11. Gada bezmaksas licenci 10. punktā minētās personas, var saņemt Kuldīgas novada pašvaldībā
Baznīcas ielā 1, Kuldīga, LV-3301, tālr. 63322469, Rumbas pagasta pārvaldē “Atvasītes”,
Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301, tālr. 63322322 un
Padures pagasta pārvaldē “Arāji”, Padure, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321,
tālr.63348149. Lai saņemtu licenci jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un papildus šādi

dokumenti:
11.1. personām ar invaliditāti - izziņa vai apliecību par invaliditāti;
11.2. politiski represētām personām - apliecību par politiski represētas personas statusu;
11.3. trūcīgajiem un maznodrošinātajiem Kuldīgas novada iedzīvotājiem – izziņa par trūcīgās
vai maznodrošinātās personas statusu (ja izziņa netiek uzrādīta - par personas atbilstību
trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusam tiek veikta pārbaude datu bāzē);
11.4. Ventas upes posmam pieguļošo krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem
(laulātais, bērni, vecāki) – īpašuma apliecinošu dokumentu un radniecību apliecinošus
dokumentus.
12. Gada bezmaksas licences ir derīgas, tikai uzrādot attiecīgos dokumentus, kas dod tiesības uz
bezmaksas licences izmantošanu.
13. Makšķerēšana ar Gada bezmaksas licenci neattiecas uz taimiņa (laša) makšķerēšanu, kurai ir
jāiegādājas Taimiņa (laša) makšķerēšanas vienas dienas licence.
III. Makšķerēšanas sezonas
14. Licencētā makšķerēšana Ventas upes posmā notiek divās sezonās:
14.1. ziemas-pavasara sezona (no 01.01. līdz 15.06.);
14.2. vasaras-rudens sezona (no 16.06. līdz 31.12.).
IV. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa Ventas upes posmā
Maksa
Makšķernieka atļautā loma
Licenču
par
Licenču veidi
lielums (zivju skaits) vienā
skaits gb. 1(vienu)
dienā ar vienu licenci
licenci
15.1. Taimiņa (laša) makšķerēšanas
Ne vairāk
vienas dienas licence Ventas upes
kā 40 lic.
posmā
ziemas-pavasara
sezonā
dienā
(periodā no 01.01. līdz 15.06.)
15.2.
Vienas
dienas
licence
Ne vairāk
makšķerēšanai Ventas upes posmā
kā 60 lic.
ziemas-pavasara sezonā (periodā no
dienā
01.01. līdz 15.06.)
15.3.
Ziemas-pavasara
sezonas
125 lic.
licence makšķerēšanai Ventas upes
sezonā
posmā (periodā no 01.01. līdz
15.06.)
15.4.
Ziemas-pavasara
sezonas
nedēļas
nogales
licence
makšķerēšanai Ventas upes posmā
sestdienās un svētdienās (periodā
no 01.01. līdz 15.06.)
15.5.
Vienas
dienas
licence
makšķerēšanai Ventas upes posmā

100 lic.
sezonā.

Ne vairāk
kā 40 lic.

Taimiņš vai lasis 1 gab.
EUR 15,-

EUR 7,-

EUR 30,-

EUR 10,-

EUR 2,-

Vimbas 7 gab., pārējā loma
lielums
–
atbilstoši
MK
„Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi”.
Nav atļauts taimiņš (lasis).
Vimbas 7 gab., pārējā loma
lielums
–
atbilstoši
MK
„Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi”.
Nav atļauts taimiņš (lasis).
Vimbas 7 gab., pārējā loma
lielums
–
atbilstoši
MK
„Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi”.
Nav atļauts taimiņš (lasis).
Vimbas 7 gab., pārējā loma
lielums
–
atbilstoši
MK

vasaras-rudens sezonā (periodā no dienā
15.06. līdz 31.12.)
15.6.
Vasaras-rudens
sezonas
licence makšķerēšanai Ventas upes 180 lic.
posmā (periodā no 16.06. līdz
31.12.)
15.7. Gada bezmaksas licence Bez ieromakšķerēšanai Ventas upes posmā bežojuma,
(periodā no 01.01. – 31.12.)
uzrādot
atbilstošu
pamatoju
ma dokumentu

EUR 15,-

Bezmaksas

„Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi”.
Nav atļauts taimiņš (lasis).
Vimbas 7 gab., pārējā loma
lielums
–
atbilstoši
MK
„Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi”.
Nav atļauts taimiņš (lasis).
Vimbas 7 gab., pārējā loma
lielums
–
atbilstoši
MK
„Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi”.
Nav atļauts taimiņš (lasis).

16. Visās licencēs (skatīt šī Nolikuma 2.pielikumu Nr.2A-2G) tiek norādīts:
16.1. licencētās makšķerēšanas organizētājs;
16.2. licences nosaukums (veids);
16.3. licences numurs;
16.4. licences cena;
16.5. licences derīguma datums vai termiņš;
16.6. licencētās makšķerēšanas posms;
16.7. licences saņēmēja vārds, uzvārds un personas kods;
16.8. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti.
17. Elektroniski iegādātajās licencēs saņēmēja paraksts tiek aizstāts ar norādi par iepazīšanos ar
licencētās makšķerēšanas nolikumu, autorizējoties portālā www.epakalpojumi.lv

18.

19.

20.

21.

22.

V. Licenču pārdošanas un izsniegšanas kārtība
Licences, izņemot gada bezmaksas licenci, var iegādāties elektroniski SIA „ZZ Dats”
interneta pakalpojumu mājas lapas www.epakalpojumi.lv sadaļā eLOMS katru dienu no 00 –
24.
Personas, kam nav pieejami e-pakalpojumi Latvijā, licences var iegādāties SIA ”Rietumu
nafta” DUS, Graudu iela 8a, Kuldīga, tālr. 63322168; katru dienu no 00-24, papildus maksai
par licenci, iemaksājot drošības naudu EUR 2,00, kas tiek atmaksāta licences iegādes vietā
pēc tam, kad saskaņā ar nolikumā paredzēto lomu uzskaites kārtību ir iesniegta informācija
par lomu.
Katram licencētās makšķerēšanas dalībniekam pirms licences iegādes ir pienākums iepazīties
ar šo nolikumu, parakstoties par to uz licences vai izdarot attiecīgu atzīmi, ja licenci iegādājas
elektroniski.
Gada bezmaksas licences var saņemt Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā,
kā arī Padures pagasta pārvaldē un Rumbas pagasta pārvaldē šo iestāžu darba laikā
(pirmdienās no plkst.8:00 līdz 18:00, otrdienās līdz ceturtdienās no plkst.8:00 līdz 17:00,
piektdienās no plkst.8:00 līdz 16:00.
Kuldīgas novada pašvaldība var slēgt līgumus par licenču izsniegšanu arī ar citām juridiskām
personām, sniedzot par to informāciju pašvaldības mājaslapā www.kuldiga.lv un

informatīvajā izdevumā ”Kuldīgas novada Vēstis”.
VI. Lomu uzskaites kārtība
23. Visu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir iesniegt datus par lomu, aizpildot lomu uzskaites
tabulas, kur katras dienas iegūto lomu ieraksta lomu uzskaites lapā pēc norādītās formas
(skatīt šī Nolikuma 3.pielikumu). Datus iesniedz SIA „ZZ Dats” interneta pakalpojumu mājas
lapā www.epakalpojumi.lv sadaļā eLOMS vai nogādājot Kuldīgas novada pašvaldībā,
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Rumbas pagasta pārvaldē “Atvasītes”, Riežupes iela 1, Mežvalde,
Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, LV-3301, tālr. 63322322, Padures pagasta pārvaldē
“Arāji”, Padure, Padures pagasts, Kuldīgas novads, LV-3321, tālr.63348149.vai SIA
”Rietumu nafta” DUS, Graudu iela 8a, Kuldīga, tālr. 63322168.
23.1. Vienas dienas, taimiņa (laša) makšķerēšanas vienas dienas un nedēļas nogales
makšķerēšanas licenču īpašniekiem 23. punkta prasības jāizpilda 24 stundu laikā pēc
licences derīguma termiņa beigām.
23.2. Sezonas licenču un Gada bezmaksas licenču īpašniekiem šī nolikuma 23. punkta
prasības jāizpilda 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc licences derīguma termiņa
beigām.
24. Kuldīgas novada pašvaldība nodrošina savlaicīgu pārskatu iesniegšanu institūtā par iegūtajiem
lomiem un makšķerēšanas sacensību rezultātiem.
25. Personas, kuras pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, tiek reģistrētas un tām
tiek liegta iespēja iegādāties un saņemt jebkura veida licences licencētajai makšķerēšanai
Ventas upes posmā divus gadus pēc pārkāpuma konstatēšanas.
VII.Makšķerēšanas sacensību nosacījumi un to saskaņošanas kārtība
26. Ventas upes posmā var tikt rīkotas sacensības, ievērojot MK noteikumu Nr.800 un šos
saistošos noteikumus.
27. Attiecīgo makšķerēšanas sacensību nolikumi rakstiski jāsaskaņo ar Kuldīgas novada
pašvaldību, Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi ne vēlāk kā desmit dienas
pirms sacensību norises.
28. Par makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbildīgi ir makšķerēšanas sacensību dalībnieki un
to organizētāji.
VIII.
No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums
29. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā (līdz 31.jūlijam par pirmo
pusgadu un līdz 31.janvārim par otro pusgadu) organizētājs ieskaita valsts pamatbudžetā
Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
30. No licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu daļu, kas paliek organizētāja rīcībā, izmanto
licencētās makšķerēšanas organizēšanai, kā arī zivju krājumu pavairošanai un saglabāšanai,
zivju nārsta vietu rekultivācijai (atjaunošanai), kontroles nodrošināšanai, makšķerēšanas
tūrisma attīstībai un citiem ar dabas aizsardzību saistītiem mērķiem.
IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi
31. Kuldīgas novada pašvaldības kā licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi ir:
31.1. izstrādāt nolikumu par licencēto makšķerēšanu Ventas upes posmā, saskaņot to ar
Zemkopības ministriju, institūtu, Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi,
publicēt apstiprināto nolikumu kā saistošos noteikumus Kuldīgas novada pašvaldības

informatīvajā izdevumā ”Kuldīgas novada Vēstis” un pašvaldības interneta mājas lapā
www.kuldiga.lv;
31.2. pilnvarot Kuldīgas novada pašvaldības policiju, kura Ventas upes posmā un to tiešā
tuvumā ir tiesīgi pārbaudīt lomu un zvejā izmantotos rīkus, kā arī pārkāpumu
gadījumos savas kompetences ietvaros sastādīt administratīvos protokolus, nosūtīt tos
izskatīšanai attiecīgajai kompetentajai institūcijai un normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā izņemt nelikumīgi iegūtās zivis, kā arī izmantotos zvejas rīkus un līdzekļus.
31.3. izvietot speciālās norādes atzīmes Ventas upes licencētās makšķerēšanas posmā;
31.4. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma V. nodaļu;
31.5. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām; uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv 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 uzskaites žurnālu;
31.6. uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1.februārim iesniegt institūtā pārskatu par
iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem;
31.7. nodrošināt makšķerēšanas licenču realizācijā iegūto līdzekļu izlietošanu atbilstoši šī
nolikuma VIII. nodaļai;
31.8. divas reizes gadā - līdz 15.jūlijam un 15.janvārim - iesniegt Lauku atbalsta dienestā
pārskatu par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām par iepriekšējo
pusgadu;
31.9. katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem
dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī
informāciju par licencētās makšķerēšanas, organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras
izveidošanu un uzturēšanu Ventas upes posmā, kur tiek organizēta licencētā
makšķerēšana;
31.10. reģistrēt personas, kas pārkāpušas nolikumā noteikto lomu, uzskaites kārtību, un
neizsniegt tām licenci divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.
X. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības
32. Ventas upes posms, kurā tiek organizēta licencētā makšķerēšana, atrodas Ventas ielejas dabas
lieguma ainavu aizsardzības un dabas parka zonā.
33. Ikvienam licencētās makšķerēšanas dalībniekam jāievēro 2014. gada 16. septembra MK
noteikumi Nr.548 „Dabas lieguma „Ventas ieleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas
noteikumi”, tai skaitā aizliegts:
33.1. pārvietoties pa upi ar kuģošanas līdzekļiem un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru
mehāniskā dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kilovatus, un ūdens motocikliem,
izņemot valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un pilnvaroto personu
pārvietošanos, pildot dienesta pienākumus;
33.2. piesārņot un piegružot vidi ar atkritumiem;
33.3. kurt ugunskurus tām neparedzētās vietās;
33.4. lauzt kokus un krūmus, bojāt zālāju.
34. Transporta novietošana upes tuvumā atļauta tikai saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem –
īpašās stāvvietās vai uz ceļa nomalēm, bet uz privātām zemēm – ar zemes īpašnieka atļauju.
Iebraukšana tauvas joslā vai nobraukšana no ceļa apmales aizliegta.

XI. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole
35. Personām, kuras makšķerē Ventas upes posmā, kur tiek organizēta licencētā makšķerēšana, ir
pienākums:
35.1. ievērot MK noteikumus Nr.799 un MK noteikumus Nr. 800, kā arī šo nolikumu;
35.2. saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi;
35.3. pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma uzrādīt pārbaudei dokumentus, kas apliecina
tiesības makšķerēt Ventas upes posmā un iegūto lomu.
36. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanu Ventas upes
posmā veic Kuldīgas novada pašvaldības policija, kā arī Valsts vides dienests, Dabas
aizsardzības pārvalde un Valsts vides dienesta pilnvarotas personas, tām normatīvajos aktos
noteiktās kompetences robežās.
37. Persona, kas pārkāpusi šos noteikumus, saucama pie administratīvās atbildības vai
kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tai ir pienākums atlīdzināt zivju
resursiem nodarīto zaudējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
XII.Noslēguma jautājumi
38. Licencētās makšķerēšanas nolikums pēc tā saskaņošanas ar šī nolikuma saskaņojuma lapā
norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem
noteikumiem stājas spēkā likuma ''Par pašvaldībām'' 45.pantā noteiktajā kārtībā un ir spēkā
līdz 2021.gada 31.decembrim.
Nolikuma pielikumi
Nolikumam ir šādi pielikumi:
1.Pielikums. Ventas upes posma karte
2.pielikums (2A-2G) Licenču paraugi kopā ar lomu uzskaites anketu.
3.Pielikums. Lomu uzskaites tabula.

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja

I.Bērziņa

1.pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas
novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021.gadā

Ventas upes posma, kurā tiek organizēta licencētā makšķerēšana,
karte

2A pielikums.
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas
novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021.gadā

Licenču paraugi kopā ar lomu uzskaites anketu

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ Nr. 90000035590
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, tel. 63322469
dome@kuldiga.lv

Taimiņa (laša) makšķerēšanas vienas dienas licence
Ventas upes posmā ziemas-pavasara sezonā
(periodā no 01.01. līdz 15.06.)

CENA 15,00EUR

Nr._____

20__.gada __. ________________
____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, p.k.)
Kas jāz ina licences īpašniekam.
1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2. Makšķerējot ievērojiet MK Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi” un licencētās makšķerēšanas
nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā vienu taimiņu vai lasi.
3. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam
zvanīt Valsts vides dienestam pa tālruni: 67084200 vai ziņot
mobilajā lietotnē “ Vides SOS”, vai Kuldīgas novada pašvaldības
policijai pa tālruni: 27841248.
4. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē. Licenci un pievienoto iepakojumu ar zvīņu
paraugiem atdodiet tās iegādes vietā 24 stundu laikā pēc licences
derīguma termiņa beigām. Šī nosacījuma neievērošana liegs Jums
turpmāko iespēju iegādāties licenci un makšķerēt Ventas upē
licencētās makšķerēšanas posmā kārtējā un nākamajā gadā pēc
pārkāpuma konstatēšanas.
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies
____________________________
(licences saņēmēja paraksts)

Licenci izsniedza _____________________________
(uzvārds, paraksts)

Lomu uzskaites tabula
(norādīt tikai lomā paturētās zivis)
Zivs suga

Svars, kg

Garums, cm

2B pielikums.
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas
novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021.gadā

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ Nr. 90000035590
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, tel. 63322469
dome@kuldiga.lv

Vienas dienas licence makšķerēšanai
Ventas upes posmā ziemas-pavasara sezonā
(periodā no 01.01. līdz 15.06.)
CENA7,00 EUR

Nr._____

20__.gada __. ________________
____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, p.k.)
Kas jāzina licences īpašniekam.
1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2. Makšķerējot ievērojiet MK Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi” un licencētās makšķerēšanas
nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā septiņas vimbas, pārējās zivis –
atbilstoši MK Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi”. Lomā nav atļauts paturēt taimiņu (lasi).
4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam
zvanīt Valsts vides dienestam pa tālruni: 67084200 vai ziņot
mobilajā lietotnē “Vides SOS”, vai Kuldīgas novada pašvaldības
policijai pa tālruni: 27841248.
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē. Licenci atdodiet tās iegādes vietā 24 stundu
laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Šī nosacījuma
neievērošana liegs Jums turpmāko iespēju iegādāties licenci un
makšķerēt Ventas upē licencētās makšķerēšanas posmā kārtējā un
nākamajā gadā pēc pārkāpuma konstatēšanas.
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies
____________________________
(licences saņēmēja paraksts)

Licenci izsniedza _____________________________
(uzvārds, paraksts)

Lomu uzskaites tabula
(norādīt tikai lomā paturētās zivis)
Zivs suga

Skaits, gab.

Kopējais svars, kg

2C pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas
novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021.gadā

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ Nr. 90000035590
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, tel. 63322469
dome@kuldiga.lv

Ziemas-pavasara sezonas licence makšķerēšanai
Ventas upes posmā
(periodā no 01.01. līdz 15.06.)
CENA30,00 EUR
Nr._____
No 20__.gada 1.janvāra
līdz 20__. gada 15.jūnijam
____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, p.k.)
Kas jāzina licences īpašniekam.
1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2. Makšķerējot ievērojiet MK Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi” un licencētās makšķerēšanas
nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā septiņas vimbas, pārējās zivis –
atbilstoši MK Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi”. Lomā nav atļauts paturēt taimiņu (lasi).
4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam
zvanīt Valsts vides dienestam pa tālruni: 67084200 vai ziņot
mobilajā lietotnē “Vides SOS”, vai Kuldīgas novada pašvaldības
policijai pa tālruni: 27841248.
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē. Licenci atdodiet tās iegādes vietā 10 dienu
laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Šī nosacījuma
neievērošana liegs Jums turpmāko iespēju iegādāties licenci un
makšķerēt Ventas upē licencētās makšķerēšanas posmā kārtējā un
nākamajā gadā pēc pārkāpuma konstatēšanas.
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies
____________________________
(licences saņēmēja paraksts)

Licenci izsniedza _____________________________
(uzvārds, paraksts)

Lomu uzskaites tabula
(norādīt tikai lomā paturētās zivis)
Zivs suga

Skaits, gab.

Kopējais svars, kg

2D pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021.gadā

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ Nr. 90000035590
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, tel. 63322469
dome@kuldiga.lv

Ziemas-pavasara sezonas nedēļas nogales licence
makšķerēšanai Ventas upes posmā
sestdienās un svētdienās
(periodā no 01.01. līdz 15.06.)
CENA10,00 EUR
Nr._____
No 20__.gada __.________________
līdz 20__. gada __._______________
____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, p.k.)
Kas jāzina licences īpašniekam.
1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs, licence
dod tiesības makšķerēt sestdienā un svētdienā.
2. Makšķerējot ievērojiet MK Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi” un licencētās makšķerēšanas
nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā septiņas vimbas, pārējās zivis –
atbilstoši MK Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi”. Lomā nav atļauts paturēt taimiņu (lasi).
4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam
zvanīt Valsts vides dienestam pa tālruni: 67084200 vai ziņot
mobilajā lietotnē “Vides SOS”, vai Kuldīgas novada pašvaldības
policijai pa tālruni: 27841248.
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē. Licenci atdodiet tās iegādes vietā 24 stundu
laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Šī nosacījuma
neievērošana liegs Jums turpmāko iespēju iegādāties licenci un
makšķerēt Ventas upē licencētās makšķerēšanas posmā kārtējā un
nākamajā gadā pēc pārkāpuma konstatēšanas.
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies
____________________________
(licences saņēmēja paraksts)

Licenci izsniedza _____________________________
(uzvārds, paraksts)

Lomu uzskaites tabula
(norādīt tikai lomā paturētās zivis)
Zivs suga

Skaits, gab.

Kopējais svars, kg

2E pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021.gadā.

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ Nr. 90000035590
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, tel. 63322469
dome@kuldiga.lv

Vienas dienas licence makšķerēšanai
Ventas upes posmā vasaras-rudens sezonā
(periodā no 16.06. līdz 31.12.)
CENA 2,00 EUR

Nr._____

20__.gada __. ________________
____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, p.k.)
Kas jāzina licences īpašniekam.
1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2. Makšķerējot ievērojiet MK Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi” un licencētās makšķerēšanas
nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā septiņas vimbas, pārējās zivis –
atbilstoši MK Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi”. Lomā nav atļauts paturēt taimiņu (lasi).
4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam
zvanīt Valsts vides dienestam pa tālruni: 67084200 vai ziņot
mobilajā lietotnē “Vides SOS”, vai Kuldīgas novada pašvaldības
policijai pa tālruni: 27841248.
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē. Licenci atdodiet tās iegādes vietā 24 stundu
laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Šī nosacījuma
neievērošana liegs Jums turpmāko iespēju iegādāties licenci un
makšķerēt Ventas upē licencētās makšķerēšanas posmā kārtējā un
nākamajā gadā pēc pārkāpuma konstatēšanas.
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies
____________________________
(licences saņēmēja paraksts)

Licenci izsniedza _____________________________
(uzvārds, paraksts)

Lomu uzskaites tabula
(norādīt tikai lomā paturētās zivis)
Zivs suga

Skaits, gab.

Kopējais svars, kg

2F pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas
novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021.gadā

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ Nr. 90000035590
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, tel. 63322469
dome@kuldiga.lv

Vasaras-rudens sezonas licence makšķerēšanai Ventas
upes posmā
(periodā no 16.06. līdz 31.12.)
CENA15,00 EUR

Nr.____

No 20__.gada 16.jūnija
līdz 20__. gada 31.decembrim
____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, p.k.)
Kas jāzina licences īpašniekam.
1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2. Makšķerējot ievērojiet MK Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi” un licencētās makšķerēšanas
nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā septiņas vimbas, pārējās zivis –
atbilstoši MK Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi”. Lomā nav atļauts paturēt taimiņu (lasi).
4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam
zvanīt Valsts vides dienestam pa tālruni: 67084200 vai ziņot
mobilajā lietotnē “Vides SOS”, vai Kuldīgas novada pašvaldības
policijai pa tālruni: 27841248.
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē. Licenci atdodiet tās iegādes vietā 10 dienu
laikā pēc licences derīguma t ermiņa beigām. Šī nosacījuma
neievērošana liegs Jums turpmāko iespēju iegādāties licenci un
makšķerēt Ventas upē licencētās makšķerēšanas posmā kārtējā un
nākamajā gadā pēc pārkāpuma konstatēšanas.
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies
____________________________
(licences saņēmēja paraksts)

Licenci izsniedza _____________________________
(uzvārds, paraksts)

Lomu uzskaites tabula
(norādīt tikai lomā paturētās zivis)
Zivs suga

Skaits, gab.

Kopējais svars, kg

2G pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas
novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021.gadā

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ Nr. 90000035590
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, tel. 63322469
dome@kuldiga.lv

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai
Ventas upes posmā (periodā no 01.01. līdz 31.12.)
Nr._____
No 20__.gada 1. Janvāra
līdz 20__.g.31.decembrim
____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds, p.k.)
Kas jāzina licences īpašniekam.
1.Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2.Licence derīga tikai uzradot dokumentu, kas dod tiesības uz
bezmaksas licences lietošanu.
2. Makšķerējot ievērojiet MK Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi” un licencētās makšķerēšanas
nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā septiņas vimbas, pārējās zivis –
atbilstoši MK Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi”. Lomā nav atļauts paturēt taimiņu (lasi).
4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam
zvanīt Valsts vides dienestam pa tālruni: 67084200 vai ziņot
mobilajā lietotnē “Vides SOS”, vai Kuldīgas novada pašvaldības
policijai pa tālruni: 27841248.
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē. Licenci atdodiet tās iegādes vietā 10 dienu
laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Šī nosacījuma
neievērošana liegs Jums turpmāko iespēju iegādāties licenci un
makšķerēt Ventas upē licencētās makšķerēšanas posmā kārtējā un
nākamajā gadā pēc pārkāpuma konstatēšanas.
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu iepazinies
(licences saņēmēja paraksts)

Licenci izsniedza _____________________________
(uzvārds, paraksts)

Lomu uzskaites tabula
(norādīt tikai lomā paturētās zivis)
Zivs suga

Skaits, gab.

Kopējais svars, kg

3.pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Ventas upē Kuldīgas
novada administratīvajā teritorijā 2017.-2021.gadā

Lomu uzskaites tabulas paraugs makšķerēšanas
sezonas licencēm un gada bezmaksas licencēm
(norādīt tikai lomā paturētās zivis, arī ja nav – norādīt – 0)

Licences veids un numurs________________________________________________
Licences īpašnieks______________________________________________________
(vārds, uzvārds)

DATUMS

ZIVJU
SKAITS SVARS
SUGA

PIEZĪMES

Jūsu sniegtie dati ir nepieciešami Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam
„BIOR”, iegūtās informācijas apkopošanai un Ventas upes zivju resursu datu bāzes veidošanai

Kuldīgas novada pašvaldība

