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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237,  tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

                                                        

APSTIPRINĀTI  

ar Viesītes novada domes  

2017.gada 20.jūlija sēdes lēmumu Nr.29., prot.Nr.13  

PRECIZĒTI 

Ar Viesītes novada domes 

2017.gada 17.augusta sēdes lēmumu Nr.20, prot.Nr.14 

  

Viesītes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.7/2017 

‘’Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā’’ 
Viesītes novada Viesītē 

 

Izdoti saskaņā ar  

Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu,  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I Pielikumu Viesītes ezers pieder pie publiskajiem ūdeņiem, 

kuros zvejas tiesības pieder valstij. Viesītes ezers atrodas Augšzemes augstienē Viesītes novada 

Viesītes pagastā, tā platība ir 232,2 ha (pielikums Nr.2). 

2. Viesītes ezers ir Viesītes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) valdījumā. 

3. Licencētā makšķerēšana Viesītes ezerā ieviesta, lai samazinātu antropogēno slodzi un radītu 

labvēlīgus apstākļus dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, zivju resursu 

pavairošanai un aizsardzībai.  

4. Licencētā makšķerēšana tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 

799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" un pamatojoties uz 

Latvijas zivsaimniecības pētniecības institūta 2001.gadā izstrādātajiem Viesītes ezera 

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem.  

5. Licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā, pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības pilnvarojuma 

līgumu, organizē biedrība "Vārava" (Reģ.nr. 50008158241, juridiskā adrese: "Pērlīte", Viesītes 

pagasts, Viesītes novads, LV 5237), mob. tālr. 29464385, e-pasts: info@perlite.lv    

  

II. Makšķerēšanas licenču veidi un cenas 

 

6. Licenču veidi (Pielikums Nr.1): 

Licenču veidi Licenču 

skaits gadā 

Maksa par 

vienu 

licenci 

6.1. Gada licence makšķerēšanai Viesītes ezerā no 

krasta, no ledus un no laivas, izņemot 

makšķerēšanu no laivas maija mēnesī 

100 EUR 35,00 

mailto:info@perlite.lv,
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6.2. Maija mēneša licence makšķerēšanai Viesītes 

ezerā 
50 EUR 15,00 

6.3. Maija mēneša vienas diennakts licence 

makšķerēšanai Viesītes ezerā no laivas  
150 EUR 5,00 

6.4. Nedēļas licence makšķerēšanai Viesītes ezerā 

no krasta, no ledus un no laivas, izņemot 

makšķerēšanu no laivas maija mēnesī 

300 EUR 5,00 

6.5. Diennakts licence makšķerēšanai Viesītes ezerā 

no krasta, no ledus un no laivas, izņemot 

makšķerēšanu no laivas maija mēnesī 

1000 EUR 2,00 

6.6. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai 

Viesītes ezerā no krasta, no ledus un no laivas, 

izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī  

80 --- 

 

III. Licenču cenu atlaides  

 

7. Gada bezmaksas licenci ir tiesīgi saņemt: 

7.1. Viesītes ezera piekrastes zemes īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, kuriem ir deklarēta 

dzīvesvieta Viesītes novada pašvaldībā; 

7.2. makšķernieki, kuri piedalās ezera zivju resursu aizsardzībā un ezera vides sakopšanā – 

saskaņā ar Pašvaldības un biedrības "Vārava" savstarpēji saskaņotu lēmumu; 

7.3. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem, 

uzrādot dokumentu, kas ļauj identificēt personu un tās vecumu; 

7.4. Personas ar invaliditāti, uzrādot invaliditātes apliecību; 

7.5. politiski represētās personas, uzrādot politiski represētās personas apliecību. 

8. Šī nolikuma 8.2., 8.3. un 8.4. apakšpunktā minētajām personām, makšķerējot Viesītes ezerā, jābūt 

līdzi attiecīgiem dokumentiem, kuri apliecina tiesības izmantot gada bezmaksas licenci. 

9. Ja gada bezmaksas licenču skaits ir beidzies, jaunas bezmaksas licences tekošajā gadā netiek 

izsniegtas un makšķerēšanai var iegādāties kādu no šī nolikuma 6. punktā norādītajām maksas 

licencēm. 

  

 IV. Lomu uzskaite  

 

10. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savi lomi, norādot datumu, 

zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot licences otrajā pusē norādītajā tabulā.  

11. Visu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar aizpildītām lomu uzskaites tabulām 

iesniegt licencētās makšķerēšanas organizētājam kādā no šādiem veidiem:  

11.1. licenču iegādes vietās; 

11.2. nosūtīt pa pastu uz adresi, kura norādīta uz licences;  

11.3. skanētā veidā uz e-pasta adresi info@perlite.lv;  

11.4. portālā www.epakalpojumi.lv (portālā www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).  

12. Licenču iesniegšanas termiņi:  

12.1. Vienas diennakts licences, nedēļas un mēneša licences – 5 dienu laikā no izmantošanas 

dienas;  

12.2. Gada licenci un gada bezmaksas licenci – līdz nākošā gada 10. janvārim.  

12.3. Visu licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem nesniegšanas 

gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks liegta iespēja turpmāk 

iegādāties jebkura veida licences makšķerēšanai Viesītes ezerā kārtējā un nākamajā gadā.  

13. Katru gadu līdz 1. februārim Biedrība "Vārava" nodrošina atpakaļ nodoto licenču un informācijas 

par portālā www.epakalpojumi.lv reģistrētajiem lomiem, iesniegšanu valsts ”Pārtikas drošības, 

http://www.epakalpojumi.lv/
http://www.epakalpojumi.lv/
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dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam BIOR”, saskaņā ar Ministru kabineta 

22.12.2015. noteikumos Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

noteikumi" minēto pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem. 

 

V. Licenču noformēšana un realizācija  

 

14. Visās iegādājamajās licencēs tiek uzrādīts: licences veids un izsniegšanas datums, kārtas numurs, 

cena, licences derīguma termiņš, makšķerēšanas vieta, licencētās makšķerēšanas organizētājs, 

licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti.  

15. Visām licencēm bez izņēmuma jābūt numurētām un tām jāsatur šī Nolikuma 14.punktā minēto 

informāciju.  

16. Portālā www.epakalpojumi.lv iegādātajās licencēs makšķerēšanas termiņu ieraksta pircējs, bet 

pārējās licencēs - licences izsniedzējs.  

17. Visām licencēm ir jābūt noformētām un uzskaitītām atbilstoši Valsts ieņēmuma dienesta 

prasībām.  

18. Visu licenču īpašnieki tiek reģistrēti (vārds, uzvārds, personas kods) licenču saņemšanas (iegādes) 

vietās kopējas datu bāzes veidošanai par licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā.  

19. Visu veidu maksas licences pārdod : 

19.1.No plkst.8.00 līdz 17.00 katru dienu kempingā "Pērlīte", ''Pērlīte'', Viesītes pagasts, 

Viesītes novads, mob.tālr. 29464385;  

19.2.visu diennakti portālā www.epakalpojumi.lv (izņemot gada bezmaksas licences), 

makšķernieka vārdu, uzvārdu un parakstu apliecinot, autorizējoties caur internetbanku vai ar 

elektronisko parakstu. 

20. Gada bezmaksas licences izsniedz tikai licencētās makšķerēšanas organizētāja pārstāvis, (adrese 

Kempings  "Pērlīte", Viesītes pagasts, Viesītes novads, no plkst. 8:00 līdz 17:00 katru dienu), tel. 

29464385, e-pasts: info@perlite.lv.  

21. Katram licencētās makšķerēšanas dalībniekam ir pienākums iepazīties ar šī Nolikuma prasībām, 

par kuru ievērošanu viņš parakstās uz licences.  

22. Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība makšķerniekiem 

netiek atgriezta.  

23. Licences ar labojumiem un bez makšķerēšanas termiņa norādes nav derīgas.  

   

VI. Makšķerēšanas sacensības  

 

24. Gada laikā Viesītes ezerā var tikt rīkotas ne vairāk kā 5 makšķerēšanas sacensības.  

25. Makšķerēšanas sacensības notiek atbilstoši vienas diennakts licenču izmantošanas kārtībai.  

26. Sacensību organizētāji ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms attiecīgo sacensību norises saskaņo 

sacensību nolikumu ar Pašvaldību un VVD, minot sacensību organizētāja vārdu un atbildīgo personu. 

Sacensību organizētājs garantē visu sacensībām izmantoto licenču atgriešanu atbilstoši šī nolikuma 

12.1. punktā minētajām prasībām.  

27. Ja makšķerēšanas sacensību organizētājs pēc sacensību norises nenodrošina visu sacensībām 

iegādāto vienas diennakts licenču atgriešanu atbilstoši šī Nolikuma 12.1. punktā minētajām prasībām, 

tad attiecīgajai organizācijai turpmāk tiks liegta iespēja organizēt makšķerēšanas sacensības Viesītes 

ezerā.  

  

VII. No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums  

 

28. No licenču realizācijas Viesītes ezerā iegūtās kopējās summas 30% biedrība "Vārava" reizi 

pusgadā (līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu) ieskaita valsts 

pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.  

http://www.epakalpojumi.lv/
http://www.epakalpojumi.lv/
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29. 70% līdzekļu no pārdotajām licencēm tiek ieskaitīti biedrības "Vārava" kontā, kurus tā izmanto 

zivju resursu pavairošanas, vides un zivju resursu aizsardzības un licencētās makšķerēšanas 

organizēšanas pasākumu nodrošināšanai.  

 

VIII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi  

 

30. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:  

30.1. sniegt informāciju laikrakstā "Brīvā Daugava", Viesītes novada laikrakstā un Pašvaldības 

mājas lapā par Pašvaldības saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Viesītes 

ezerā un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu to piekrastēs;  

30.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautā laikā 

saskaņā ar šī nolikuma 19. un 20.punktu;  

30.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām;  

30.4. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas 

katrā licenču tirdzniecības vietā; uzskaitīt interneta vietnē ww.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; 

30.5. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma VII. 

nodaļā noteiktām prasībām;  

30.6. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā 

par katru iepriekšējo pusgadu – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim un veikt pārskaitījumu valsts budžetā 

Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim 

par otro pusgadu;  

30.7. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar 2001.gada 

Viesītes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un zinātniskajām rekomendācijām 

(pielikums Nr.3);  

30.8. norīkot atbildīgo personu par licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanu, kura piedalās 

vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos; 

30.9. reizi gadā līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā informāciju par licencētās 

makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras 

izveidošanu un uzturēšanu, licencētās makšķerēšanas organizētājiem pārskatu pirms iesniegšanas 

saskaņojot ar Pašvaldību;  

30.10. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma IV. nodaļai;  

30.11. iepazīstināt makšķerniekus ar šajā nolikumā noteiktajām prasībām un Viesītes novada 

pašvaldības 16.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.27 "Par sabiedrisko kārtību Viesītes novadā";  

30.12. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;  

30.13. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.  

   

IX. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole  

 

31. Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās pašvaldības policijas darbinieki un 

pilnvarotās personas. 

32. Šī nolikuma 31.punktā minētās amatpersonas un pilnvarotās personas atbilstoši savai 

kompetencei ir tiesīgas pārkāpumu gadījumā pārbaudīt makšķernieku lomu un izmantotos 

makšķerēšanas rīkus Viesītes ezerā, tā tiešā tuvumā, vai veikt citas darbības saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem.  
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 X. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības ilgums  

 

33. Šis licencētās makšķerēšanas Nolikums, kas saskaņots Zemkopības ministrijā, Pārtikas drošības, 

dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā BIOR un Valsts vides dienestā, stājas spēkā 

ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteikto kārtību.  

34. Nolikuma darbības termiņš ir 5 gadi no spēkā stāšanās dienas.  

35. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas 

licences iegādes iespējām biedrība "Vārava" ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas 

sākuma publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un laikrakstā "Brīvā Daugava".  

  

XI. Noslēguma jautājums 

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Viesītes novada domes 2014.gada 29. aprīļa saistošos noteikumus  

Nr.2014/8  Nolikums ‘’Par licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā''. 

 

XII. Nolikuma pielikumi 

27. Licenču paraugi (1A. pielikums, 1B. pielikums, 1C. pielikums, 1D pielikums, 1E pielikums, 1F 

pielikums); uz 5 lpp. 

38. Viesītes ezera shēma (2. pielikums) uz 1 lpp. 

39. Zivju aizsardzības, pavairošanas un atjaunošanas plans (3. pielikums) uz 1 lpp. 

40. Saskaņojumi (4.pielikums) uz 1 lpp. 

 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                          A.Žuks 
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1A.pielikums 

Viesītes novada pašvaldības domes 2017.gada 20.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017 
GADA LICENCE                                              Nr.  

makšķerēšanai VIESĪTES EZERĀ no krasta, no ledus vai laivas, izņemot makšķerēšanu no 

laivas maija mēnesī 

Licences cena EUR 35,00 

 

Makšķernieks: ___________________________________ 

                                                         (vārds, uzvārds, 

paraksts) 

 

Izsniedzējs: _____________________________________ 

                                            (vārds, uzvārds, paraksts/nosaukums, 

adrese) 

 

Izsniegšanas datums: 20___.gada ___.______  

Derīguma termiņš no 20___.gada ___.______    

                            līdz 20___.gada ___.______  

 

Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar nolikumu "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viesītes 

ezerā", Ministru kabineta 22.12.2015.noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību noteikumi'' un  

Ministru kabineta 22.12.2015. Noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

noteikumi'', ievērojot, ka laika periodā no 1. līdz 19.jūnijam makšķerēšanai no laivām atļauts izmantot tikai airu 

laivas bez iekšdedzes dzinēja vai laivas, kas aprīkota ar elektromotoru, bet sākot no 20.jūnija no ledus brīvajā 

periodā makšķerēšanai no laivām atļauts izmantot tikai airu laivas, laivas ar elektromotoru un laivas ar iekšdedzes 

dzinēju, kas nepārsniedz 5 Zs.  

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem zvanīt:  Biedrībai "Vārava" – mob.t. 29464385. 

Līdz nākamā gada 10.janvārim, aizpildot otrā pusē esošo tabulu, licence obligāti jānodod vienā no norādītajām 

vietām:  

 

- 5237;  

-pasta adresi kemp.perlite@e-apollo.lv,  

ā www.epakalpojumi.lv ( portālā www.epakalpojumi.lv iegādātajām licencēm). 

Makšķerēšanas organizētājs: Biedrība "Vārava" ("Pērlīte", Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV-5237, 

Reģ.Nr.50008158241. Mob.t. 29464385) 

* paraksts uz licences vienlaicīgi apliecina, ka makšķernieks ir iepazinies ar Nolikumu Par licencēto makšķerēšanu 

Viesītes ezerā 

Lomu uzskaites tabula 

Zivju suga Datums Skaits (gab.) Svars (kg) 

    

    

    

    

    

Makšķernieka paraksts:  
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1B.pielikums 

Viesītes novada pašvaldības domes 2017.gada 20.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017 
 

MAIJA MĒNEŠA LICENCE                      Nr. 

makšķerēšanai VIESĪTES EZERĀ  

Licences cena EUR 15,00                                                                           

 

Makšķernieks: ___________________________________ 

                                                         (vārds, uzvārds, 

paraksts) 

 

Izsniedzējs: _____________________________________ 

                                            (vārds, uzvārds, paraksts/nosaukums, 

adrese) 

 

Izsniegšanas datums: 20___.gada ___.______  

Derīguma termiņš no 20___.gada ___.______    

                            līdz 20___.gada ___.______ 

 

 

 

Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar nolikumu "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viesītes 

ezerā", Ministru kabineta 22.12.2015.noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību noteikumi'' un  

Ministru kabineta 22.12.2015. Noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

noteikumi'', ievērojot, ka laika periodā no 1. līdz 19.jūnijam makšķerēšanai no laivām atļauts izmantot tikai airu 

laivas bez iekšdedzes dzinēja vai laivas, kas aprīkota ar elektromotoru, bet sākot no 20.jūnija no ledus brīvajā 

periodā makšķerēšanai no laivām atļauts izmantot tikai airu laivas, laivas ar elektromotoru un laivas ar iekšdedzes 

dzinēju, kas nepārsniedz 5 Zs. 

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem zvanīt:  Biedrībai "Vārava" – mob.t. 29464385 

5 dienu laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no norādītajām 

vietām:  

 

- 5237;  

-pasta adresi kemp.perlite@e-apollo.lv,  

i.lv ( portālā www.epakalpojumi.lv iegādātajām licencēm). 

Makšķerēšanas organizētājs: Biedrība "Vārava" ("Pērlīte", Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV-5237, 

Reģ.Nr.50008158241. Mob.t.29464385). 

* paraksts uz licences vienlaicīgi apliecina, ka makšķernieks ir iepazinies ar Nolikumu Par licencēto makšķerēšanu 

Viesītes ezerā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomu uzskaites tabula 

Zivju suga Datums Skaits (gab.) Svars (kg) 

    

    

    

    

    

Makšķernieka paraksts:  
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1C.pielikums 

Viesītes novada pašvaldības domes 2017.gada 20.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017 
MAIJA MĒNEŠA VIENAS DIENNAKTS LICENCE       Nr. 

makšķerēšanai VIESĪTES EZERĀ no laivas 

Licences cena EUR 5,00 

 

Makšķernieks: ___________________________________ 

                                                         (vārds, uzvārds, 

paraksts) 

 

Izsniedzējs: _____________________________________ 

                                            (vārds, uzvārds, paraksts/nosaukums, 

adrese) 

 

Izsniegšanas datums: 20___.gada ___.______  

Derīguma termiņš no 20___.gada ___.______    

                            līdz 20___.gada ___.______  

 

 

Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar nolikumu "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viesītes 

ezerā", Ministru kabineta 22.12.2015.noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību noteikumi'' un Ministru kabineta 22.12.2015. Noteikumiem Nr. 799 "Licencētās 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi'', ievērojot, ka no 1. līdz 31.maijam makšķerēšanai 

atļauts izmantot tikai airu laivas bez iekšdedzes dzinēja vai laivas, kas aprīkota ar elektromotoruZs. 

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem zvanīt:  Biedrībai "Vārava" – mob.t. 29464385. 

5 dienu laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no 

norādītajām vietām:  

 

- 5237;  

-pasta adresi kemp.perlite@e-apollo.lv,  

 

Makšķerēšanas organizētājs: Biedrība "Vārava" ("Pērlīte", Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV-5237, 

Reģ.Nr.50008158241. Mob.t. 29464385. 

* paraksts uz licences vienlaicīgi apliecina, ka makšķernieks ir iepazinies ar Nolikumu Par licencēto makšķerēšanu 

Viesītes ezerā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lomu uzskaites tabula 

Zivju suga Datums Skaits (gab.) Svars (kg) 

    

    

    

    

Makšķernieka paraksts:  
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1D.pielikums 

Viesītes novada pašvaldības domes 2017.gada 20.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017 
NEDĒĻAS LICENCE                                              Nr. 

makšķerēšanai VIESĪTES EZERĀ no krasta, no ledus vai laivas, izņemot makšķerēšanu no 

laivas maija mēnesī 

Licences cena EUR 5,00 

 

Makšķernieks: ___________________________________ 

                                                         (vārds, uzvārds, 

paraksts) 

 

Izsniedzējs: _____________________________________ 

                                            (vārds, uzvārds, paraksts/nosaukums, 

adrese) 

 

Izsniegšanas datums: 20___.gada ___.______  

Derīguma termiņš no 20___.gada ___.______    

                            līdz 20___.gada ___.______ 

 

Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar nolikumu "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viesītes 

ezerā", Ministru kabineta 22.12.2015.noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

noteikumi'' un Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību noteikumi'', ievērojot, ka laika periodā no 1. līdz 19.jūnijam makšķerēšanai no laivām atļauts 

izmantot tikai airu laivas bez iekšdedzes dzinēja vai laivas, kas aprīkota ar elektromotoru, bet sākot no 20.jūnija no 

ledus brīvajā periodā makšķerēšanai no laivām atļauts izmantot tikai airu laivas, laivas ar elektromotoru un laivas 

ar iekšdedzes dzinēju, kas nepārsniedz 5 Zs. 

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem zvanīt:  Biedrībai "Vārava" – mob.t.  29464385. 

5 dienu laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no norādītajām 

vietām:  

 

nosūtot pa pastu pēc adreses "Pērlīte", Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV - 5237;  

-pasta adresi kemp.perlite@e-apollo.lv,  

 

Makšķerēšanas organizētājs: Biedrība "Vārava" ("Pērlīte", Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV-5237, 

Reģ.Nr.50008158241. Mob.t. 29464385. 

* paraksts uz licences vienlaicīgi apliecina, ka makšķernieks ir iepazinies ar Nolikumu Par licencēto makšķerēšanu 

Viesītes ezerā 

 

 

 
Lomu uzskaites tabula 

Zivju suga Datums Skaits (gab.) Svars (kg) 

    

    

    

    

    

Makšķernieka paraksts:  
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1E.pielikums 

Viesītes novada pašvaldības domes 2017.gada 20.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017 
DIENNAKTS LICENCE                                              Nr. 

makšķerēšanai VIESĪTES EZERĀ no krasta, no ledus vai laivas, izņemot makšķerēšanu no 

laivas maija mēnesī 

Licences cena EUR 2,00 

 

Makšķernieks: ___________________________________ 

                                                         (vārds, uzvārds, paraksts) 

 

Izsniedzējs: _____________________________________ 

                                            (vārds, uzvārds, paraksts/nosaukums, 

adrese) 

 

Izsniegšanas datums: 20___.gada ___.______  

Derīguma termiņš no 20___.gada ___.______    

                            līdz 20___.gada ___.______ 

 

Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar nolikumu "Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viesītes 

ezerā", Ministru kabineta 22.12.2015.noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību noteikumi'' un  

Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

noteikumi'', ievērojot, ka laika periodā no 1. līdz 19.jūnijam makšķerēšanai no laivām atļauts izmantot tikai airu 

laivas bez iekšdedzes dzinēja vai laivas, kas aprīkota ar elektromotoru, bet sākot no 20.jūnija no ledus brīvajā 

periodā makšķerēšanai no laivām atļauts izmantot tikai airu laivas, laivas ar elektromotoru un laivas ar iekšdedzes 

dzinēju, kas nepārsniedz 5 Zs. 

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem zvanīt:  Biedrībai "Vārava" – mob.t. 29464385 

5 dienu laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no norādītajām 

vietām:  

 

rlīte", Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV - 5237;  

-pasta adresi kemp.perlite@e-apollo.lv,  

 

Makšķerēšanas organizētājs: Biedrība "Vārava" ("Pērlīte", Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV-5237, 

Reģ.Nr.50008158241. Mob.t. 29464385). 

* paraksts uz licences vienlaicīgi apliecina, ka makšķernieks ir iepazinies ar Nolikumu Par licencēto makšķerēšanu 

Viesītes ezerā 

 

 

 

 Lomu uzskaites tabula 

Zivju suga Datums Skaits (gab.) Svars (kg) 

    

    

    

    

    

Makšķernieka paraksts:  



11 

 

1F.pielikums 

Viesītes novada pašvaldības domes 2017.gada 20.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017 
GADA BEZMAKSAS LICENCE                      Nr. 

makšķerēšanai VIESĪTES EZERĀ no krasta, no ledus vai laivas, izņemot makšķerēšanu 

no laivas maija mēnesī 

 

Makšķernieks: ___________________________________ 

                                                         (vārds, uzvārds, 

paraksts) 

 

Izsniedzējs: _____________________________________ 

                                            (vārds, uzvārds, 

paraksts/nosaukums, adrese) 

 

Izsniegšanas datums: 20___.gada ___.______  

Derīguma termiņš no 20___.gada ___.______    

                            līdz 20___.gada ___.______  

 

 

Makšķerēšanai jānotiek saskaņā ar nolikumu "Nolikums par licencēto makšķerēšanu 

Viesītes ezerā", Ministru kabineta 22.12.2015.noteikumiem Nr. 800 "Makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību noteikumi'' un Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr. 799 "Licencētās 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi'', ievērojot, ka laika periodā no 1. līdz 19.jūnijam 

makšķerēšanai no laivām atļauts izmantot tikai airu laivas bez iekšdedzes dzinēja vai laivas, kas aprīkota ar 

elektromotoru, bet sākot no 20.jūnija no ledus brīvajā periodā makšķerēšanai no laivām atļauts izmantot tikai 

airu laivas, laivas ar elektromotoru un laivas ar iekšdedzes dzinēju, kas nepārsniedz 5 Zs.  

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem zvanīt:  Biedrībai "Vārava" mob.t. .29464385. 

Līdz nākamā gada 10.janvārim, aizpildot otrā pusē esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no norādītajām 

vietām:  

 

- 5237;  

e-pasta adresi kemp.perlite@e-apollo.lv,  

 

Makšķerēšanas organizētājs: Biedrība "Vārava" ("Pērlīte", Viesītes pagasts, Viesītes novads, LV-5237, 

Reģ.Nr.50008158241. Mob.t. .29464385). 

* paraksts uz licences vienlaicīgi apliecina, ka makšķernieks ir iepazinies ar Nolikumu Par licencēto makšķerēšanu 

Viesītes ezerā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lomu uzskaites tabula 

Zivju suga Datums Skaits (gab.) Svars (kg) 

    

    

    

    

    

Makšķernieka paraksts:  
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2.pielikums 

Viesītes novada pašvaldības domes 2017.gada 20.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017 
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3.pielikums 

Viesītes novada pašvaldības domes 2017.gada 20.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017 
 

Zivju aizsardzības, pavairošanas un atjaunošanas plāns 

2017.-2020.gadā 

1. Zivju mazuļu ielaišana. 

 

1.1. 2017. gadā 2-gadīgie līņu mazuļi  -2000 gab; 

1.2. 2018.gadā vienvasaras līdakas   - 5000 gab; 

1.3. 2019.gadā 2-gadīgie līņu mazuļi  - 3000 gab; 

1.4. 2020.gadā vienvasaras līdaksa   - 5000 gab; 

1.5. 2021.gadā 2-gadīgie līņu mazuļi  - 4000 gab. 

 

2. Zivju aizsardzība un uzraudzība 

 

2.1.Reizi mēnesī kopā ar pašvaldības policiju organizēt reidus Viesītes ezerā, lai novērstu nelikumīgu 

zveju un izņemtu nelikumīgus zvejas rīkus. 

2.2.  Zivju nārsta laikā pastiprināti kontrolēt iespējamās zivju nārsta vietas. 

2.3. Kontrolēt makšķerēšanas likumību: 

      * makšķerēšanas rīku un loma kontrole; 

      * makšķerēšanas atļauju un licenču kontrole. 

2.4. Piesaistīt valsts vides inspektorus  makšķerēšanas kontrolē. 

2.5. Organizēt tikšanos un pārrunas ar makšķerniekiem, lai ieinteresētu viņus rūpēties par zivju resursu 

pareizu izmantošanu un aizsargāšanu.  
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4.pielikums 

Viesītes novada pašvaldības domes 2017.gada 20.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017 

 

 

Saskaņojuma lapa 

 

 

SASKAŅOTS: 

Zemkopības ministrijā:  22.05.2017. vēstule Nr.4.1-9/1418/2017  

 
SASKAŅOTS: 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības 

 un vides zinātniskajā institūtā „BIOR”:  10.07.2017. vēstule Nr.1-9/861 

 
SASKAŅOTS: 

Valsts vides dienesta Daugavpils 

reģionālā vides pārvalde:   02.05.2017. vēstule Nr.2.4-11/1093 

 
SASKAŅOTS: 

Viesītes novada pašvaldībā:  20.07.2017. Viesītes novada domes lēmums                

                                          Nr.29(prot.Nr.13) 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Par Viesītes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7/2017 

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viesītes ezerā”  

 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs                                  A.Žuks 

 

 

 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums 

 

 

      Ir izstrādāts nolikums par licencēto makšķerēšanu 

Viesītes ezerā un  saskaņots ar visām nepieciešamajām 

institūcijām.    

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības 

pamatojums 

     Zvejniecības likuma 10.panta trešā daļa nosaka, ka  

pašvaldība izdod saistošos noteikumus licencētai 

amatierzvejai — makšķerēšanai un zemūdens medībām — 

tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par licencēto amatierzveju šajos 

ūdeņos paredzēta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām 

zvejas atļaujām (licencēm). Ministru kabineta noteikumi 

nosaka, ka pēc saskaņotā nolikuma saņemšanas pašvaldība 

to apstiprina ar saistošajiem noteikumiem.      

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt bioloģiskās 

daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantot vērtīgo 

zivju krājumus Viesītes ezerā. Licencētā makšķerēšana 

sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un 

aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to 

saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai. 

3.Īss Saistošo noteikumu satura izklāsts      Saistošie noteikumi nosaka Viesītes ezerā licencētās 

makšķerēšanas noteikumus; vides un dabas resursu 

aizsardzības prasības; licenču veidus, skaitu, maksu par 

licencēm, saturu, realizāciju; licencētās makšķerēšanas  

organizētāja pienākumus un tiesības.   

4.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 
Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

5.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

6.Informācija par administratīvajām 

procedūrām  

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

7. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar  

Saistošajiem noteikumiem. 

Saistošie noteikumi pieņemti steidzamības kārtībā. 
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