LATVIJAS REPUBLIKA
PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Reģistrācijas Nr. 90000031601, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434,
tālrunis 63461006, e-pasts: dome@priekulesnovads.lv
APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības domes
2018.gada 27.decembra sēdes
lēmumu Nr.571 (prot.Nr.16)
PRECIZĒTĀ REDAKCIJA

ar Priekules novada pašvaldības domes
2019.gada 31.janvāra sēdes
lēmumu Nr.68(prot.Nr.1)

Saistošie noteikumi Nr.14/18
Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Priekules novada Prūšu ūdenskrātuvē
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu,
un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra
noteikumu Nr. 799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību kārtība”13. punktu
1.
2.

3.

4.

5.

I. Vispārīgie jautājumi
Prūšu ūdenskrātuve atrodas Priekules novada Virgas pagasta teritorijā, un tās platība ir
69,8 ha.
Atbilstoši Civillikumam Prūšu ūdenskrātuve ir privāta ūdenstilpe un tai piegulošā zeme
pieder Priekules novada pašvaldībai un 6 citiem piekrastes zemju īpašniekiem
(saskaņojumus ar ūdenstilpei piegulošo zemju īpašniekiem skatīt Nolikuma 4.pielikumā).
Licencētā makšķerēšana Prūšu ūdenskrātuvē tiek ieviesta atbilstoši Zvejniecības likumam
un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās
makšķerēšanas – vēžošanas un zemūdens medību kārtība”.
Licencēta makšķerēšana Prūšu ūdenskrātuvē nepieciešama, lai regulētu makšķernieku
skaitu un radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu aizsardzībai un racionālai
izmantošanai.
Licencētās makšķerēšanas organizētājs Prūšu ūdenskrātuvē ir Priekules novada
pašvaldības Virgas pagasta pārvalde (turpmāk – Organizētājs) tālr.63461052, pārvaldes
vadītājs, tālr.29472063, e-pasts - virga@priekulesnovads.lv

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
6. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Prūšu ūdenskrātuves platībā. Makšķerniekiem,
makšķerējot no krasta, atļauts izmantot tauvas joslu, kuras platums ir 4 m. Zvejniecības
likuma 9.panta sestā daļa nosaka gadījumus, kuros paredzēta tauvas joslas bezmaksas
lietošana bez iepriekšējas saskaņošanas ar zemes īpašnieku, savukārt šī likuma 9.panta
septītā daļa nosaka darbības, kas tauvas joslā ir atļautas tikai pēc saskaņošanas ar zemes
īpašnieku.

7.

Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē ir tiesības jebkurai fiziskai
personai, kura ievēro spēkā esošo Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu
Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”
8.11.apakšpunktu, ”Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumus Nr.800
„Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” (turpmāk – noteikumi
Nr.800), šo Nolikumu un, kura iegādājusies vai, kurai izsniegta makšķerēšanas licence.
8. Licencētā makšķerēšana Prūšu ūdenskrātuvē notiek, ievērojot noteikumos Nr.800
paredzētās makšķerēšanas tiesību izmantošanas prasības, ar šādiem papildus nosacījumiem:
8.1. makšķerēšana atļauta tikai diennakts gaišajā laikā, uzsākot makšķerēt ne agrāk kā
stundu pirms saules lēkta un beidzot makšķerēt ne vēlāk kā stundu pēc saules rieta;
8.2. makšķerējot atļauts izmatot vienlaicīgi tikai vienu makšķerēšanas rīku –
pludiņmakšķeri, gruntsmakšķeri, spiningu vai ziemas makšķeri.

III. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns
zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai
9.1. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot Prūšu ūdenskrātuves apsaimniekošanas
noteikumus”, realizē Prūšu ūdenskrātuves zivju resursu saglabāšanu, papildināšanu un
aizsardzību.
9.2. Pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai:
9.2.1. katru gadu – zandarta vai līdaku mazuļu ielaišana līdz 6500 tūkst. gab.
9.2.2. malu zvejniecības apkarošana;
9.2.3. pastāvīga makšķerēšanas licenču esamības kontrole;
9.2.4. noteikumu Nr.800 un šī Nolikuma ievērošanas kontrole;
9.2.5. Prūšu ūdenskrātuves uzrauga nozīmēšana pie Prūšu ūdenskrātuves diennakts
gaišajā laikā (mob.tālr.29377366). Ūdenskrātuves uzrauga galvenie amata pienākumi ir
licenču pārdošana un kontrole, zivju aizsardzības pasākumu organizēšana un citi
pienākumi, kas noteikti uzrauga amata aprakstā.
IV. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi
un maksa par makšķerēšanas licencēm
10.Licencētā makšķerēšanā Prūšu ūdenskrātuvē noteiktas šādas licences:
Licences nosaukums
Gada makšķerēšanas licence (01.01.-31.12.)
Vasaras sezonas
makšķerēšanas licence (01.05.- 31.10)
Viena mēneša makšķerēšanas licence
Vienas diennakts makšķerēšanas licence
Viena mēneša makšķerēšanas licence ar atlaidi
Vienas diennakts makšķerēšanas licence ar atlaidi
Gada bezmaksas licence (01.01.-31.12.)

Cena
EUR/gab.
t.sk. PVN
15.00
12.00
5.00
1.50
2.50
0.75
----

11.Licenču skaitam viena gada laikā nav ierobežojumu.
V. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm
12.Gada bezmaksas licences paredzētas:
12.1. bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām,
kuras vecākas par 65 gadiem;
12.2. personām ar invaliditāti;
12.3. politiski represētajām personām;

12.4. Prūšu ūdenskrātuves krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem.
13. Licences ar cenu atlaidi var saņemt Priekules novada trūcīgie iedzīvotāji, kuriem
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts šāds statuss, un kuru dzīvesvieta deklarēta
Priekules novada administratīvajā teritorijā. Pie licences ar cenu atlaidi iegādes jāuzrāda
pašvaldības izsniegta izziņa par trūcīgas personas statusa piešķiršanu.
14. Visām personām, izņemot šī Nolikuma 12.1. un 12.2. punktā minētajām, makšķerējot ir
jābūt klāt makšķerēšanas kartei un licencei.
15. Visām personām, makšķerējot ir jābūt klāt arī personu apliecinošam dokumentam, kas
var apstiprināt attiecīgās licences turētāja personību, personām ar invaliditāti vecumā no 16
līdz 65 gadiem jābūt klāt invaliditātes apliecībai.
VI. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
16. Licenču uzskaiti un izplatīšanu veic:
16.1. Priekules novada Virgas pagasta pārvalde, adrese ”Pagastmāja”, Paplaka, Virgas
pagasts, Priekules novads, tālrunis 63461052, e-pasts: virga@priekulesnovads.lv
P.,O.,T.,C. 8:00 – 17:00; P. 8:00 – 16:00.
16.2. Priekules novada pašvaldība, adrese - Saules ielā 1, Priekule, tālrunis 63461433, epasts: dome@priekulesnovads.lv P.,O.,T.,C. 8:00 – 17:00; P. 8:00 – 16:00.
16.3.DUS ”Kings”, Priekules pagasts, Priekules – Skodas šoseja 1.km (strādā visu
diennakti), tālrunis 63467122.
16.4. Organizētāja nozīmēts Prūšu ūdenskrātuves uzraugs pie Prūšu ūdenskrātuves
diennakts gaišajā laikā mob. tālr. 29377366.
16.5. bezmaksas licences un licences ar atlaidi var saņemt Priekules novada pašvaldībā un
Priekules novada Virgas pagasta pārvaldē.
VII. Līdzekļu izlietojums,
kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences
17. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 10% reizi pusgadā (līdz 10.jūlijam par pirmo
pusgadu un līdz 10.janvārim – par otro pusgadu) organizētājs pārskaita valsts pamatbudžetā
Zivju fonda ieņēmumu dotācijas veidošanai.
18. No licenču realizācijā iegūtās summas 90% paliek organizētāja rīcībā un tiek izmantoti
licencētās makšķerēšanas organizēšanai un tās pārvaldes nodrošināšanai, zivju mazuļu
iegādei, ūdenskrātuves kopšanas darbiem un citiem mērķiem saskaņā ar pasākumu plānu
zivju resursu papildināšanai un aizsardzībai.
VIII. Makšķernieku lomu uzskaite
19.Visiem licenču īpašniekiem jāreģistrē lomus lomu uzskaites tabulā, kas atrodama licences
aizmugurē (paraugs šī Nolikuma 1.pielikumā 1.5.lapā), norādot makšķerēšanas datumu,
zivju sugu, skaitu un svaru.
20. Makšķernieku pienākums pēc licences derīguma termiņa beigām ir aizpildīt licencē
paredzēto makšķernieka lomu uzskaites anketu un:
20.1. piecu darba dienu laikā licenci, izņemot gada un gada bezmaksas licenci, nodot licencētās
makšķerēšanas organizētājam vai nosūtīt uz licencē norādīto adresi (Priekules novada
pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV–3434).
20.2. līdz nākamā gada 10. janvārim gada un gada bezmaksas licenču īpašniekiem licences
iesniegt Prūšu ūdenskrātuves uzraugam vai nosūtīt Priekules novada pašvaldībai (Priekules
novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV–3434). un jāiesniedz
Priekules novada pašvaldībā.
21.Katru gadu līdz 1.februārim pašvaldība sniedz “BIOR” institūtam makšķernieku lomu
atskaiti par iepriekšējo gadu.

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja
sniegtie pakalpojumi un pienākumi
22.Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
22.1. sniegt informāciju Priekules novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Priekules
Novada Ziņas” par pašvaldības saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēšanas
ieviešanu šo noteikumu 1.punktā minētajā Prūšu ūdenskrātuvē un nodrošināt atbilstošu norādes
zīmju izvietošanu tā piekrastē;
22.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautā
laikā, saskaņā ar šī Nolikuma 16.punktu;
22.3. realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši šī Nolikuma prasībām, iepazīstināt
makšķerniekus, vēžotājus vai zemūdens medniekus ar Nolikuma prasībām un nodrošināt
Nolikuma publisku pieejamību licenču pārdošanas un izsniegšanas vietās;
22.4. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī Nolikuma
Vll sadaļā noteiktajām prasībām;
22.5. nodrošināt pārskatu sagatavošanu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un
licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu.
22.6. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981) pārskatu
par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā līdz 15. jūlijam un 15. janvārim;
22.7. īstenot zivju resursu atjaunošanu saskaņā ar “Prūšu ūdenskrātuves apsaimniekošanas
noteikumiem”, katru gadu ielaižot Prūšu ūdenskrātuvē 6500 zandartu vai līdaku mazuļus;
22.8. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par veiktajiem
dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem;
22.9. nodrošināt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu, sakopšanu un regulāru atkritumu
savākšanu un izvešanu;
22.10. reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un
neizsniegt tām licenci divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas;
22.11.veikt citus pienākumus, saskaņā ar šo Nolikumu.
X. Makšķerēšanas kontrole
23. Makšķerēšanas darbību kontroli un vides aizsardzības normatīvo aktu ievērošanas pārbaudi
makšķerēšanas vietās veic Valsts vides dienesta inspektori, Priekules novada pašvaldības
pilnvarotas personas, Prūšu ūdenskrātuves uzraugs.
24. Makšķerēšanas vai vides aizsardzības normu pārkāpumu gadījumos inspektori ir tiesīgi
licenci anulēt, kā arī piemērot citus soda mērus saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu
kodeksu un Priekules novada saistošajiem noteikumiem.
XI. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības ilgums
25. Licencētās makšķerēšanas nolikums pēc tā saskaņošanas šī Nolikuma saskaņojuma lapā
norādītajās institūcijās un apstiprināšanas ar Priekules novada pašvaldības saistošajiem
stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
26. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēšanas organizētāju
un makšķerēšanas licences iegādes iespējām pašvaldība ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētās
makšķerēšanas sākuma publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, Priekules novada
informatīvajā izdevumā “Priekules Novada Ziņas”.
27. Nolikums ir spēkā no pašvaldības saistošo noteikumu “Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē” spēkā stāšanās dienas līdz 2023.gada 31.decembrim.
XII. Pārejas noteikumi
28. Licences, kuras iegādātas saskaņā ar Priekules novada domes 2015.gada 30.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.12 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Prūšu
ūdenskrātuvē” derīgas līdz datumam, kāds minēts licencē.

XlII. Noslēguma jautājums
29.Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē 2015.gada 30.decembra saistošie noteikumi
Nr.12 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē”.
XIV. Nolikuma pielikumi
1. pielikums (1.1 – 1.7). Licenču paraugi visu veidu licencēm un (1.8.) Lomu uzskaites tabula
(drukājama licencei otrā pusē)
2. Pielikums - Prūšu ūdenskrātuves robežu plāns
3. Pielikums – Prūšu ūdenskrātuves piekļuves ceļu plāns
4. Pielikums - Saskaņojumi ar pieguļošo zemju īpašniekiem
5. Pielikums - Saskaņojumu lapa ar institūcijām.
Pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Jablonska

1.pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē
(prot.Nr.1, 31.01.2019.)
LICENČU PARAUGI
Pielikums Nr.1.1.
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē
(prot.Nr.___, 27.12.2018.)

Pielikums Nr.1.1.
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē
(prot.Nr.___, 27.12.2018.)

Prūšu ūdenskrātuve

Prūšu ūdenskrātuve

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV–3434, tālr.63461006

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV–3434, tālr.63461006

Gada makšķerēšanas licence (01.01.-31.12.) Nr.
_____

Gada makšķerēšanas licence (01.01.-31.12.) Nr.
_____

Licences cena Eur 15.00

Licences cena Eur 15.00

Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)

Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)

dzīv._______________________________________
(adrese)
Atļauts makšķerēt:
No 20___.g. 1.janvāra līdz 31.decembrim

dzīv._______________________________________
(adrese)
Atļauts makšķerēt:
No 20___.g. 1.janvāra līdz 31.decembrim

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos ___________________________________
(paraksts)
20___.g.___. _________________

Licences saņēmējs____________________________
(paraksts)

Licenci izsniedza______________
(paraksts)

Licenci izsniedza____________________________
(paraksts)
20___.g.___. _________________

Pielikums Nr.1.2.
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē
(prot.Nr.___, 27.12.2018.)

Pielikums Nr.1.2.
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē
(prot.Nr.___, 27.12.2018.)

Prūšu ūdenskrātuve

Prūšu ūdenskrātuve

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV–3434, tālr.63461006

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV–3434, tālr.63461006

Vasaras sezonas (no 1.maija līdz 31.oktobrim)
makšķerēšanas licence Nr. ____________________

Vasaras sezonas (no 1.maija līdz 31.oktobrim)
makšķerēšanas licence Nr. ____________________

Licences cena Eur 12.00

Licences cena Eur 12.00

Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)

Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)

dzīv._______________________________________
(adrese)
Atļauts makšķerēt:
No 20___.g. 1.maija līdz 31.oktobrim

dzīv._______________________________________
(adrese)
Atļauts makšķerēt:
No 20___.g. 1.maija līdz 31.oktobrim

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos __________________________________
(paraksts)
20___.g.___. _________________

Licences saņēmējs____________________________
(paraksts)

Licenci izsniedza______________
(paraksts)

Licenci izsniedza____________________________
(paraksts)
20___.g.___. _________________

LICENČU PARAUGI
Pielikums Nr.1.3.
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē
(prot.Nr.___, 27.12.2018.)

Pielikums Nr.1.3.
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē
(prot.Nr.___, 27.12.2018.)

Prūšu ūdenskrātuve

Prūšu ūdenskrātuve

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV–3434, tālr.63461006

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV–3434, tālr.63461006

Viena mēneša
makšķerēšanas licence Nr. ____________________

Viena mēneša
makšķerēšanas licence Nr. ____________________

Licences cena Eur 5.00

Licences cena Eur 5.00

Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)

Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)

dzīv._______________________________________
(adrese)
Atļauts makšķerēt:
No
20___.g.___.______________________________

dzīv._______________________________________
(adrese)
Atļauts makšķerēt:
No 20___.g.___._____________________________
līdz ___._____________________________

līdz ___._____________________________
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos __________________________________
(paraksts)
20___.g.___. _________________
Licenci izsniedza______________
(paraksts)

Licences saņēmējs____________________________
(paraksts)
Licenci izsniedza____________________________
(paraksts)
20___.g.___. _________________

Pielikums Nr.1.4.
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē
(prot.Nr.___, 27.12.2018.)

Pielikums Nr.1.4.
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē
(prot.Nr.___, 27.12.2018.)

Prūšu ūdenskrātuve

Prūšu ūdenskrātuve

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV–3434, tālr.63461006

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV–3434, tālr.63461006

Vienas diennakts
makšķerēšanas licence Nr. ____________________

Vienas diennakts
makšķerēšanas licence Nr. ____________________

Licences cena Eur 1.50

Licences cena Eur 1.50

Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)

Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)

dzīv._______________________________________
(adrese)
Atļauts makšķerēt:
No 20___.g.___._________________ plkst. _______

dzīv._______________________________________
(adrese)
Atļauts makšķerēt:
No 20___.g.___._____________ plkst.___________

līdz ___.________________ plkst.________
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos __________________________________
(paraksts)
20___.g.___. _________________

līdz ___._____________plkst. __________

Licenci izsniedza______________
(paraksts)

Licences saņēmējs____________________________
(paraksts)
Licenci izsniedza____________________________
(paraksts)
20___.g.___. _________________

LICENČU PARAUGI
Pielikums Nr.1.5.
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē
(prot.Nr.___, 27.12.2018.)

Pielikums Nr.1.5.
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē
(prot.Nr.___, 27.12.2018.)

Prūšu ūdenskrātuve

Prūšu ūdenskrātuve

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV–3434, tālr.63461006

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV–3434, tālr.63461006

Viena mēneša makšķerēšanas
licence ar atlaidi Nr. _________________________

Viena mēneša makšķerēšanas
licence ar atlaidi Nr. _________________________

Licences cena Eur 2.50

Licences cena Eur 2.50

Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)

Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)

dzīv._______________________________________
(adrese)
Atļauts makšķerēt:
No
20___.g.___.______________________________

dzīv._______________________________________
(adrese)
Atļauts makšķerēt:
No 20___.g.___._____________________________
līdz ___._____________________________

līdz ___._____________________________
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos __________________________________
(paraksts)
20___.g.___. _________________
Licenci izsniedza______________
(paraksts)

Licences saņēmējs____________________________
(paraksts)
Licenci izsniedza____________________________
(paraksts)
20___.g.___. _________________

Pielikums Nr.1.6.
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē
(prot.Nr.___, 27.12.2018.)

Pielikums Nr.1.6.
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē
(prot.Nr.___, 27.12.2018.)

Prūšu ūdenskrātuve

Prūšu ūdenskrātuve

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV–3434, tālr.63461006

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV–3434, tālr.63461006

Vienas diennakts makšķerēšanas
licence ar atlaidi Nr. ________________________

Vienas diennakts makšķerēšanas
licence ar atlaidi Nr. _________________________

Licences cena Eur 0.75

Licences cena Eur 0.75

Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)

Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)

dzīv._______________________________________
(adrese)
Atļauts makšķerēt:
No 20___.g.___._________________ plkst. _______

dzīv._______________________________________
(adrese)
Atļauts makšķerēt:
No 20___.g.___._____________ plkst.___________

līdz ___.________________ plkst.________
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos __________________________________
(paraksts)
20___.g.___. _________________

līdz ___._____________plkst. __________

Licenci izsniedza______________
(paraksts)

Licences saņēmējs____________________________
(paraksts)
Licenci izsniedza____________________________
(paraksts)
20___.g.___. _________________

LICENČU PARAUGI
Pielikums Nr.1.7.
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē
(prot.Nr.___, 27.12.2018.)

Pielikums Nr.1.7.
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē
(prot.Nr.___, 27.12.2018.)

Prūšu ūdenskrātuve

Prūšu ūdenskrātuve

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV–3434, tālr.63461006

Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule,
Priekules novads, LV–3434, tālr.63461006

Gada bezmaksas
makšķerēšanas licence Nr. ___________________

Gada bezmaksas
makšķerēšanas licence Nr. _____

Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)

Izdota______________________________________
(makšķernieka vārds, uzvārds)

dzīv._______________________________________
(adrese)
Atļauts makšķerēt:
No 20___.g. 1.janvāra līdz 31.decembrim

dzīv._______________________________________
(adrese)
Atļauts makšķerēt:
No 20___.g. 1.janvāra līdz 31.decembrim

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
iepazinos ___________________________________
(paraksts)
20___.g.___. _________________

Licences saņēmējs____________________________
(paraksts)

Licenci izsniedza______________
(paraksts)

Licenci izsniedza_____________________________
(paraksts)
20___.g.___. _________________

Pielikums Nr.1.8.
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē
(prot.Nr.1,31.01.2019.)
LICENČU PARAUGI

Makšķernieku lomu uzskaites anketa
Datums

Makšķerēšanas
sākuma
laiks

Makšķerēšanas
beigu
laiks

Zivju
suga

Skaits
(gab.)

Svars
(kg)

Kopā

Paraksts ___________________________
Makšķernieku pienākums pēc licences derīguma termiņa beigām ir aizpildīt licencē paredzēto
makšķernieka lomu uzskaites anketu un:
20.1. piecu darba dienu laikā licenci, izņemot gada un gada bezmaksas licenci, nodot licencētās
makšķerēšanas organizētājam vai nosūtīt uz licencē norādīto adresi (Priekules novada
pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV–3434).
20.2. līdz nākamā gada 10. janvārim gada un gada bezmaksas licenču īpašniekiem licences
iesniegt Prūšu ūdenskrātuves uzraugam vai nosūtīt Priekules novada pašvaldībai (Priekules
novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV–3434).
Jebkura veida licenču īpašniekiem, kuri nav atgriezuši licences, vai sakarā ar cita veida
makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu, var tikt liegta iespēja atkārtoti iegādāties vai saņemt
licences makšķerēšanai Prūšu ūdenskrātuvē uz vienu gadu.

2.pielikums
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē
(prot.Nr.1, 31.01.2019.)
Prūšu ūdenskrātuves un zemes īpašumu, kas robežojas ar ūdenskrātuvi, robežu plāns

4.pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.14/18, 31.01.2019. (prot.Nr.1)

Saskaņojumi
ar Priekules novada Prūšu ūdenskrātuves
piekrastes zemju īpašniekiem

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumu ’’Par licencēto makšķerēšanu
Prūšu ūdenskrātuvē’’ un piekrītu licencētās makšķerēšanas ieviešanai:
N.p.k. Īpašuma
nosaukums

īpašnieka
vārds,
uzvārds
Agris
Neifelds

1.

’’JAUNLAUKI’’

2.

’’LEJASCEPĻI’’

3.

’’LIELCEPĻI’’

4.

’’DŪDIEVIŅI’’

SIA
’’BB
AGRO’’
Artis Balodis
SIA
’’Beksagro’’
Andris Eniņš
Baiba Sējāne

5.

’’KALNA
ZĪVERTI’’

Edvīns
Zīverts

6.

’’BIRNIECIŅI’’
’’PILNIEKI’’

Guntars
Zemītis

Paraksts

Saskaņošanas
datums

5. pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.14/18, 31.01.2019. (prot.Nr.1)
Saskaņojumu lapa -

Licencētās makšķerēšanas
ūdenskrātuvē

Nolikumam

Priekules

novada

Prūšu

SASKAŅOTS:
Zemkopības ministrija ______________________________________________2018.
gada ______________________

Valsts zinātniskais institūts BIOR ’’Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts”
_________________________________________________________________
2018. gada ______________________

Valsts vides dienests ________________________________________________
2018. gada ______________________

