LATVIJAS REPUBLIKA

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
Tālrunis 65237635, Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv

Jēkabpilī
22.07.2015.
APSTIPRINĀTI
ar Krustpils novada domes
22.07.2015. sēdes lēmumu
(protokols Nr.11., 2.p.)
PRECIZĒTI
ar Krustpils novada domes
26.08.2015.sēdes lēmumu
(protokols Nr.12., 7.p.)
Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/5
„Par licencēto makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu Krustpils novada Baļotes
ezerā”
Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu,
Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574
"Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība" 13.punktu

1. Saistošie noteikumi regulē licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtību Krustpils
novada Baļotes ezerā, kurā saskaņā ar LR Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra
noteikumu Nr.574 "Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība" noteikta
makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām
(licencēm).
2. Apstiprināt licencētās makšķerēšanas kārtību saskaņā ar Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu, kas
ir saskaņots ar Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "BIOR", Valsts vides
dienesta Daugavpils reģionālo vides pārvaldi ( Pielikumā: Krustpils novada Baļotes ezera
licencētās makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikums).
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

K.Pabērzs

LATVIJAS REPUBLIKA

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
Tālrunis 65237635, Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv

Jēkabpilī
PIELIKUMS
Krustpils novada pašvaldības 22.07.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr.2015/5
„Par licencēto makšķerēšanu,
zemūdens medībām un vēžošanu
Krustpils novada Baļotes ezerā”
PRECIZĒTS
ar Krustpils novada domes
26.08.2015.sēdes lēmumu
(protokols Nr.12., 7.p.)

KRUSTPILS NOVADA BAĻOTES EZERA LICENCĒTĀS
MAKŠĶERĒŠANAS, LICENCĒTO ZEMŪDENS MEDĪBU UN LICENCĒTĀS
VĒŽOŠANAS NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu,
Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574
"Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība" 13.punktu

1.

2.
3.

4.
5.

I. Vispārīgie jautājumi
Nolikums nosaka kārtību, kādā fiziskās personas var nodarboties ar licencēto makšķerēšanu,
(turpmāk tekstā – licencētā makšķerēšana) kā arī licencētajām zemūdens medībām (turpmāk
tekstā – zemūdens medības) un licencēto vēžošanu (turpmāk tekstā – vēžošana) Krustpils
novada Baļotes ezerā (turpmāk tekstā – Baļotes ezers).
Baļotes ezers ( 180 ha) atrodas Krustpils novada Kūku pagastā, sakaņā ar Civillikuma
1102.panta I pielikumu ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij.
Licencētā makšķerēšana, zemūdens medības un vēžošana Baļotes ezerā tiek ieviestas, lai
racionāli izmantotu vēžu un zivju krājumus ūdeņos, kuros vēžu un zivju ieguve ir pieejama
ierobežotā apjomā un ar to tiktu iegūti papildu līdzekļi vēžu un zivju krājumu pavairošanai,
aizsardzībai un makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas attīstībai.
Licencēto makšķerēšanu, zemūdens medības un vēžošanu Baļotes ezerā organizē Krustpils
novada pašvaldība, adrese: Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202.
Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas ieviešanas pamats ir Baļotes ezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi (apstiprināti 2012.gadā), saskaņā ar kuriem
licencētās makšķerēšanas organizētājam ir noteiktas papildus prasības ūdenskrātuves vides un
zivju resursu aizsardzībai, licencētai makšķerēšanai, zemūdens medībām un vēžošanai
paredzēto zivju sugu un vēžu regulāra pavairošana.
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6.

Licencētā makšķerēšana, zemūdens medības un vēžošana Baļotes ezerā veicama, ievērojot
licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības regulējošos normatīvos aktus.
II. Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas noteikumi

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu Baļotes ezerā var
fiziskas personas, kurām makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību laikā ir klāt derīga
makšķerēšanas karte un dokuments, kas ļauj identificēt personu (vārds, uzvārds un personas
kods), izņemot bērnus un pusaudžus vecumā līdz 16 gadiem, personas vecākas par 65 gadiem
un visu grupu invalīdus, kuriem atļauts makšķerēt bez makšķerēšanas kartes. Papildus
makšķerēšanas kartei un dokumentam, kas ļauj identificēt personu ir nepieciešama arī Krustpils
novada pašvaldības izsniegta īpaša maksas vai bezmaksas atļauja – licence (turpmāk tekstā –
licence).
Licencētā makšķerēšana un zemūdens medības Baļotes ezerā notiek visu gadu saskaņā ar
Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi",
ievērojot šādus papildus nosacījumus:
8.1. makšķerēšana no laivas vai citiem ūdens transporta līdzekļiem atļauta no 1.maija
līdz 28. februārim (vai līdz Baļotes ezera aizsalšanai);
8.2. zemūdens medības atļautas visā Baļotes ezera teritorijā, izņemot publiskās
peldvietas (skatīties 1.pielikumā) no 1.jūlija līdz 1.martam;
8.3.viens makšķernieks vai zemūdens mednieks vienā makšķerēšanas reizē (izņemot
Krustpils novada pašvaldības rīkotajās vai ar Krustpils novada pašvaldību
saskaņotajās sacensībās) drīkst uzglabāt un paturēt šādas limitētās zivju sugas:
8.3.1. līdakas, zandartus, līņus, karpas – 3 gab. no katras sugas;
8.3.2. pārējo sugu zivis – 5 kg no katras sugas;
Vēžošana Baļotes ezerā atļauta no 1.jūlija līdz 30.septembrim.
Vēžojot, vienam vēžotājam atļauts izmantot ne vairāk kā 5 krītiņus.
Viena vēžotāja lomā (izņemot Krustpils novada pašvaldības rīkotajās vai ar Krustpils novada
pašvaldību saskaņotajās sacensībās) atļauts uzglabāt un paturēt šaurspīļu vēžus – 30 gab., ne
īsākus par 10 centimetriem (vēža garumu nosaka, mērot attālumu no pieres dzelkšņa, asa
izauguma pirms acīm, līdz astes plāksnīšu galam).
Aizliegts iegūt baltos amūrus un platpierus.
Makšķerēšana Baļotes ezerā atļauta no krasta (izmantojot 10 m tauvas joslu), no ledus, no
laivas, kā arī iebrienot ūdenī.

III. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības un pašvaldību lēmumi
14. Makšķerniekiem, vēžotājam un zemūdens medniekiem jāievēro 2010. gada 16. jūnija Krustpils
novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2010/15 „Krustpils novada sabiedriskās kārtības
noteikumi” ar kuriem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv.
15. Ledus periodā Baļotes ezerā aizliegts pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un
mopēdiem, izņemot:
15.1. valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus,
ezera apsaimniekošanas pasākumus un uzraudzību;
15.2. ar pašvaldības rakstisku atļauju;
IV. Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas licences
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16. Licencētā makšķerēšana Baļotes ezerā atļauta iegādājoties kādu no šādām licencēm:
Nr. p.k.

Licences nosaukums

Licences summa
(EUR, t.sk. PVN)
2,00
20,00
50,00
10.00

Vienas dienas licence makšķerēšanai
Trīs mēnešu licence makšķerēšanai
Gada licence makšķerēšanai
Gada licence personām līdz 16 gadu vecumam
un personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem
5.
Gada licence Krustpils novadā deklarētajām
5.00
personām līdz 16 gadu vecumam un
personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem
6.
Gada bezmaksas licence makšķerēšanai
17. Zemūdens medības Baļotes ezerā atļautas tikai iegādājoties kādu no šādām licencēm:
Licences summa
Nr.
Licences nosaukums
(EUR, t.sk.
p.k.
PVN)
1
Vienas dienas licence zemūdens medībām
9,00
2
Divu diennakšu licence zemūdens medībām
12,00
1
2
3
4.

18. Vēžošana Baļotes ezerā atļauta tikai iegādājoties vienas dienas vēžošanas licenci EUR 5,00
t.sk. PVN.
19. Makšķerēšanai Baļotes ezerā gada bezmaksas makšķerēšanas licences izsniedz:
19.1. Invalīdiem, bet ne vairāk kā 25 licences gadā (makšķerēšanas laikā jābūt klāt
invalīdu apliecībai);
19.2. Baļotes ezera krasta zemju īpašniekiem un viņu pirmās pakāpes radiniekiem,
kuriem deklarētā dzīves vieta ir Krustpils novadā, bet ne vairāk kā 25 licences gadā;
19.3. Krustpils novada pašvaldības trūcīgajiem iedzīvotājiem, kuru statusu nosaka
saskaņā ar pašvaldības lēmumu, un ne vairāk kā 20 licences gadā (makšķerēšanas
laikā jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam).
20. Pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam un personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem,
makšķerēšanas gada licence makšķerēšanai - EUR 10,00, t.sk. PVN.
21. Krustpils novadā deklarētajiem pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam un personām, kuras ir
vecākas par 65 gadiem, gada licence makšķerēšanai - EUR 5,00, t.sk. PVN.
22. Gada bezmaksas licenču kopējais skaits ir 70, pārejo licenču skaits nav ierobežots.
23. Licences derīguma termiņš:
23.1. Vienas dienas un divu diennakšu licence derīga licences ierakstītajā datumā;
23.2. Trīs mēnešu, gada, gada bezmaksas licences un licences ar samazināto gada
maksu ( Nolikuma 20. un 21.punkts) derīgas licences izsniegšanas gadā.
V. Makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas licences saturs un realizācijas kārtība
24. Licences makšķerēšanai, zemūdens medībām un vēžošanai var iegādāties:
24.1. Portālā www.epakalpojumi.lv
24.2. Krustpils novada pašvaldībā (adrese: Rīgas ielā 150 a, Jēkabpilī), darba dienās
no 800 līdz 1700 (pārtraukums no 1200 līdz 1245), piektdienās līdz 1600.
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24.3. SIA „Ripo Aisk” tirdzniecības vietā tirdzniecības centrs „Sēlija”, Vienības ielā
7, Jēkabpilī, katru dienu no 09:00-21:00, tālr. +371 29422647
24.4. DUS „Virši”, Zīlānu ielā 145, Kūku pagastā, Krustpils novadā, katru dienu no
00:00-24:00, tālr.: +371 65230081.
25. Gada bezmaksas licenču, Krustpils novadā deklarētajiem pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam
un personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem, gada licenču izplatīšanu veic Krustpils novada
pašvaldības Vides un civilās aizsardzības dienests ( adrese Rīgas iela 150 a, Jēkabpils), t.:
65231885
26. Licence (2.pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts:
26.1. licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas organizētāja
nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiska adrese un tālruņa numurs;
26.2. licences veids;
26.3. kārtas numurs;
26.4. licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību vai vēžošanas vieta;
26.5. licences derīguma termiņš;
26.6. licences cena;
26.7. licences izsniegšanas datums;
26.8. licences
saņēmēja
un
izsniedzēja
paraksts.
Interneta
portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātā licence ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez
paraksta, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
26.9. pašvaldības inspektora tālruņa numurs.
27. Personas datus un licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību vai vēžošanas laiku vai
termiņu licencē ieraksta tās izsniedzējs. Licence bez tajā ierakstītajiem, nepilnīgi ierakstītiem,
labotiem vai nepatiesiem personas datiem vai bez licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību
vai vēžošanas laika, termiņa norādes uzskatāma par nederīgu.
28. Licencētās makšķerēšanas organizētājs izsniegtās licences reģistrē speciālā licenču uzskaites
žurnālā.
29. Krustpils novada pašvaldība katru pusgadu pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda
dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus par Baļotes ezeru 30 % apmērā no licenču
realizācijas iegūtās kopējās summas. Krustpils novada pašvaldības rīcībā paliekošie pārējie
naudas līdzekļi no licenču realizācijas iegūtās kopējās summas izmantojami Baļotes ezera
zivju un vēžu krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas,
zemūdens medību un vēžošanas organizēšanas nodrošināšanai.
VI. Makšķernieku, zemūdens mednieku un vēžotāju lomu uzskaite
30. Visiem makšķerniekiem, vēžotājiem un zemūdens medniekiem ir jāreģistrē lomi licences
otrajā pusē pēc tur norādītās lomu uzskaites formas (zivs suga, daudzums, svars vai vēžu
daudzums gabalos), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas, kas jānodod
ne vēlāk kā līdz kalendārā gada beigām. Licences var nodot Krustpils novada pašvaldības
pilnvarotajam pārstāvim vai iemetot tās kastītē, kura atrodas Baļotes ezera krastā, vai kādā no
licenču realizācijas vietām. Ja licence ir iegādāta elektroniski, tad lomu reģistrē elektroniski
interneta portālā www.epakalpojumi.lv.
31. Visu vienas diennakts licenču, divu diennakšu, mēneša licenču un gada 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 Baļotes ezerā kārtējā un nākamajā gadā.
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32. Krustpils novada pašvaldība ziņas par nodoto licenču aizpildītajiem lomu uzskaites datiem pēc
pieprasījuma nodod Valsts vides dienestam, bet licences ar lomu uzskaiti par iepriekšējo gadu
līdz tekošā gada 1. februārim iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskajā institūtā "BIOR" zivju krājumu novērtēšanai.
VII. Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas organizētāja sniegtie
pakalpojumi un pienākumi
33. Krustpils novada pašvaldības pienākumi:
33.1. sniegt informāciju masu informācijas līdzekļos (t.s., Krustpils novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā "Krustpils novadnieks", "Latvijas
Vēstnesis", reģionālajos laikrakstos "Brīvā Daugava", "Jaunais Vēstnesis" un
Krustpils novada mājas lapā internetā) par licencētās makšķerēšanas, zemūdens
medību un vēžošanas ieviešanu Baļotes ezerā un nodrošināt atbilstošu norādes
zīmju izvietošanu Baļotes ezera piekrastē;
33.2. nodrošināt licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas licenču
pieejamību iespējami plašākam makšķernieku, vēžotāju un zemūdens
mednieku lokam un to realizāciju Baļotes ezera tuvumā, kā arī vietējos
laikrakstos un pašvaldības sabiedriskajās vietās sniegt rakstisku informāciju par
licenču realizāciju;
33.3. licenču noformēšanā, uzskaitē un realizācijā ievērot normatīvajos aktos
noteiktās prasības;
33.4. nodrošināt no licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas
licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali un izmantošanu atbilstoši šajā
nolikumā paredzētajiem mērķiem;
33.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu,
zemūdens medībām un vēžošanu divas reizes gadā, par katru iepriekšējo
pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts
pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus,
kas iegūti, realizējot licences, divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu –
attiecīgi līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim – par otro
pusgadu;
33.6. nodrošināt lomu uzskaiti;
33.7. veikt realizēto licenču un e-licenču uzskaiti speciālā licenču uzskaites žurnālā;
33.8. veikt zivju krājumu papildināšanu atbilstoši Baļotes ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumiem;
33.9. nodrošināt vides un zivju aizsardzības prasību ievērošanu;
33.10. iepazīstināt makšķerniekus, zemūdens medniekus un vēžotājus ar ezera
licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību un vēžošanas nolikumu.
34. Makšķernieku, zemūdens mednieku un vēžotāju pienākums:
34.1. makšķerēšanas vietā uzrādīt kontrolei Makšķerēšanas karti, personu apliecinošu
dokumentu un attiecīgu licenci ( vai arī nosaukt elektroniski caur
www.epakalpojumi.lv iegādātas licences numuru), makšķerēšanas rīkus un lomu;
34.2. saudzīgi izturēties pret dabu, nepieļaut ūdenstilpes un tās piekrastes piesārņošanu;
34.3. ievērot makšķerēšanas ētiku un kultūru;
34.4. aizpildīt makšķerēšanas licences lomu uzskaites tabulu.
VIII. Licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību, vēžošanas prasību ievērošanas kontrole
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35. Valsts vides inspektori, kā arī Valsts vides dienesta pilnvarotai personai Latvijas teritorijā un
vietējās pašvaldības pilnvarotai amatpersonai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā,
veicot makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas kontroli, ir tiesības pārbaudīt lomu un
makšķerēšanā, zemūdens medībās vai vēžošanā izmantotos rīkus, sastādīt protokolu par šo
noteikumu un licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas noteikumu
pārkāpumu, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izņemt nelikumīgi iegūtās zivis, vēžus
un pārkāpuma izdarīšanas rīkus un līdzekļus.
IX. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības termiņš
36. Šis licencētās makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas nolikums stājas spēkā pēc tā
saskaņošanas un apstiprināšanas ar Krustpils novada domes saistošajiem noteikumiem.
37. Informācija par Krustpils novada domes saistošiem noteikumiem par licencēto makšķerēšanu,
zemūdens medībām un vēžošanu ir publicējama laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības
mājas lapā internetā www.krustpils.lv , kā arī ir izliekama redzamā vietā pašvaldības ēkā.
38. Nolikuma darbības ilgums ir 3 gadi no spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

K.Pabērzs
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1.pielikums
Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas
vietas shēma

- publiskā atpūtas vieta un peldvieta
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2.pielikums
Licenču paraugi
KRUSTPILS NOVADA
PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202

Vienas dienas licence
Nr._______
Makšķerēšanai

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.nr.90009118116, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,
www.krustpils.lv
Vides inspektora t.: 25671222

VIENAS DIENAS LICENCE Nr. ________

Makšķerēšanai Baļotes ezerā
Derīga: 20____.gada ____ . ____________________

20__. gada __ . _________
Licences cena: EUR 2,00
Licences cena: EUR 2,00

Licence izdota: _______________________________

Ar Krustpils novada Baļotes ezera
licencētās makšķerēšanas, licencēto
zemūdens medību un licencētās
vēžošanas nolikumu esmu iepazinies

Licenci izsniedza: _____________________________

(vārds, uzvārds, )

_______________________
(licences saņēmēja paraksts)
___________________________
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

(paraksts)

Kas jāzina licences īpašniekiem
1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par
nederīgu.
2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas noteikumus un licencētās
makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu.
3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas.
Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā .

Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā)
Licences darbības laikā nozvejotās zivis:
Suga
Skaits
Svars

Makšķernieka paraksts: ____________
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KRUSTPILS NOVADA
PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202

Trīs mēnešu licence
Nr._______
Makšķerēšanai
No 20__.gada __ . ________
līdz 20__.gada __. ________

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.nr.90009118116, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,
www.krustpils.lv
Vides inspektora t.: 25671222

TRĪS MĒNEŠU LICENCE Nr. ________

Makšķerēšanai Baļotes ezerā
Derīga: No 20__.gada __ . ________ līdz 20__.gada __.
________
Licences cena: EUR 20,00

Licences cena: EUR 20,00

Licence izdota: _____________________________

Ar Krustpils novada Baļotes ezera
licencētās makšķerēšanas, licencēto
zemūdens medību un licencētās
vēžošanas nolikumu esmu iepazinies

Licenci izsniedza: _____________________________

(vārds, uzvārds, )

_______________________
(licences saņēmēja paraksts)
___________________________
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

(paraksts)

Kas jāzina licences īpašniekiem
1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par
nederīgu.
2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas noteikumus un licencētās
makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu.
3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas.
Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā.

Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā)
Licences darbības laikā nozvejotās zivis:
Suga
Skaits
Svars

Makšķernieka paraksts: ____________
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KRUSTPILS NOVADA
PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202

Gada licence
Nr._______
Makšķerēšanai
No 20__.gada __ . ________
līdz 20__.gada 31.decembrim
Licences cena: EUR 50,00

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.nr.90009118116, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,
www.krustpils.lv
Vides inspektora t.: 25671222

GADA LICENCE Nr. ________

Makšķerēšanai Baļotes ezerā
Derīga: No 20__.gada __ . ________ līdz 20__.gada
31.decembrim
Licences cena: EUR 50,00
Licence izdota: _____________________________
(vārds, uzvārds, )

Ar Krustpils novada Baļotes ezera
licencētās makšķerēšanas, licencēto
zemūdens medību un licencētās
vēžošanas nolikumu esmu iepazinies

_______________________
(licences saņēmēja paraksts)
___________________________
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Licenci izsniedza: _____________________________
(paraksts)

Kas jāzina licences īpašniekiem
1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par
nederīgu.
2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas noteikumus un licencētās
makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu.
3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas.
Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā .

Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā)

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:
Suga
Skaits
Svars

Makšķernieka paraksts: ____________
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KRUSTPILS NOVADA
PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202

Gada bezmaksas licence
Nr._______
Makšķerēšanai
No 20__.gada __ . ________
līdz 20__.gada 31.decembrim
Licences cena: EUR 0,00

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.nr.90009118116, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,
www.krustpils.lv
Vides inspektora t.: 25671222

GADA BEZMAKSAS LICENCE Nr. ________

Makšķerēšanai Baļotes ezerā
Derīga: No 20__.gada __ . ________ līdz 20__.gada
31.decembrim
Licences cena: EUR 0,00
Licence izdota: _____________________________
(vārds, uzvārds, )

Ar Krustpils novada Baļotes ezera
licencētās makšķerēšanas, licencēto
zemūdens medību un licencētās
vēžošanas nolikumu esmu iepazinies

_______________________
(licences saņēmēja paraksts)
___________________________
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Licenci izsniedza: _____________________________
(paraksts)

Kas jāzina licences īpašniekiem
1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par
nederīgu.
2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas noteikumus un licencētās
makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu.
3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas.
Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā.

Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā)

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:
Suga
Skaits
Svars

Makšķernieka paraksts: ____________
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KRUSTPILS NOVADA
PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202

Gada licence
Nr._______
Makšķerēšanai
pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam
un personām, kuras ir vecākas par
65 gadiem

No 20__.gada __ . ________
līdz 20__.gada 31.decembrim

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.nr.90009118116, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,
www.krustpils.lv
Vides inspektora t.: 25671222

GADA LICENCE Nr. ________

Makšķerēšanai Baļotes ezerā
pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam un personām, kuras ir vecākas
par 65 gadiem
Derīga: No 20__.gada __ . ________ līdz 20__.gada
31.decembrim
Licences cena: EUR 10,00
Licence izdota: _____________________________

Licences cena: EUR 10,00
Ar Krustpils novada Baļotes ezera
licencētās makšķerēšanas, licencēto
zemūdens medību un licencētās
vēžošanas nolikumu esmu iepazinies

_______________________
(licences saņēmēja paraksts)
___________________________
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

(vārds, uzvārds, )

Licenci izsniedza: _____________________________
(paraksts)

Kas jāzina licences īpašniekiem
1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par
nederīgu.
2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas noteikumus un licencētās
makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu.
3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas.
Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā.

Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā)

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:
Suga
Skaits
Svars

Makšķernieka paraksts: ____________
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KRUSTPILS NOVADA
PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202

Gada licence
Nr._______
Makšķerēšanai
Krustpils novadā deklarētajiem
pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam
un personām, kuras ir vecākas par
65 gadiem

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.nr.90009118116, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,
www.krustpils.lv
Vides inspektora t.: 25671222

GADA LICENCE Nr. ________

Makšķerēšanai Baļotes ezerā
Krustpils novadā deklarētajiem pusaudžiem līdz 16 gadu
vecumam un personām, kuras ir vecākas par 65 gadiem
Derīga: No 20__.gada __ . ________ līdz 20__.gada
31.decembrim

No 20__.gada __ . ________
līdz 20__.gada 31.decembrim
Licences cena: EUR 5,00

Licences cena: EUR 5,00

Ar Krustpils novada Baļotes ezera
licencētās makšķerēšanas, licencēto
zemūdens medību un licencētās
vēžošanas nolikumu esmu iepazinies

Licenci izsniedza: _____________________________

______________________
(licences saņēmēja paraksts)
___________________________
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Licence izdota: _____________________________
(vārds, uzvārds, )
(paraksts)

Kas jāzina licences īpašniekiem
1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par
nederīgu.
2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas noteikumus un licencētās
makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu.
3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas.
Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā .

Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā)

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:
Suga
Skaits
Svars

Makšķernieka paraksts: ____________
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KRUSTPILS NOVADA
PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202

Vienas dienas licence
Nr._______
Zemūdens medībām
20__. gada __ . _________
Licences cena: EUR 9,00

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.nr.90009118116, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,
www.krustpils.lv
Vides inspektora t.: 25671222

VIENAS DIENAS LICENCE Nr. ________

Zemūdens medībām Baļotes ezerā
Derīga: 20____.gada ____ . ____________________
Licences cena: EUR 9,00
Licence izdota: _______________________________
(vārds, uzvārds, )

Ar Krustpils novada Baļotes ezera
licencētās makšķerēšanas, licencēto
zemūdens medību un licencētās
vēžošanas nolikumu esmu iepazinies

_______________________
(licences saņēmēja paraksts)
___________________________
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Licenci izsniedza: _____________________________
(paraksts)

Kas jāzina licences īpašniekiem
1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par
nederīgu.
2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas noteikumus un licencētās
makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu.
3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas.
Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā .

Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā)

Licences darbības laikā nozvejotās zivis:
Suga
Skaits
Svars

Zemūdens mednieka paraksts: ____________
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KRUSTPILS NOVADA
PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202

Divu diennakšu licence
Nr._______
Zemūdens medībām
No 20__.gada __ . ________
līdz 20__.gada __. ________
Licences cena: EUR 12,00

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.nr.90009118116, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,
www.krustpils.lv
Vides inspektora t.: 25671222

DIVU DIENNAKŠU LICENCE Nr. ________

Zemūdens medībām Baļotes ezerā
Derīga: No 20__.gada __ . ________ līdz 20__.gada __.
________
Licences cena: EUR 12,00
Licence izdota: _______________________________
(vārds, uzvārds, )

Ar Krustpils novada Baļotes ezera
licencētās makšķerēšanas, licencēto
zemūdens medību un licencētās
vēžošanas nolikumu esmu iepazinies

_______________________
(licences saņēmēja paraksts)
___________________________
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Licenci izsniedza: _____________________________
(paraksts)

Kas jāzina licences īpašniekiem
1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par
nederīgu.
2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas noteikumus un licencētās
makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu.
3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas.
Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā.

Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā)
Licences darbības laikā nozvejotās zivis:
Suga
Skaits
Svars

Zemūdens mednieka paraksts: ____________
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KRUSTPILS NOVADA
PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202

Vienas dienas licence
Nr._______
Vēžošanai
20__. gada __ . _________
Licences cena: EUR 5,00

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.nr.90009118116, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202,
www.krustpils.lv
Vides inspektora t.: 25671222

VIENAS DIENAS LICENCE Nr. ________

Vēžošanai Baļotes ezerā
Derīga: 20____.gada ____ . ____________________
Licences cena: EUR 5,00
Licence izdota: _______________________________
(vārds, uzvārds, )

Ar Krustpils novada Baļotes ezera
licencētās makšķerēšanas, licencēto
zemūdens medību un licencētās
vēžošanas nolikumu esmu iepazinies

_______________________
(licences saņēmēja paraksts)
___________________________
(vārds, uzvārds, izsn. datums)

Licenci izsniedza: _____________________________
(paraksts)

Kas jāzina licences īpašniekiem
1. Bez personas datu un makšķerēšanas datuma norādes licence uzskatāma par
nederīgu.
2. Makšķerējot ievērojiet Makšķerēšanas noteikumus un licencētās
makšķerēšanas, licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumu.
3. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas lapas.
Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci atdodiet tās iegādes vietā .

Lomu uzskaites forma (nododama licenču realizācijas vietā)
Licences darbības laikā nozvejotās zivis:
Suga
Skaits
Svars

Vēžotāja paraksts: ____________
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Saskaņojuma lapa Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas, licencēto
zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikumam

SASKAŅOTS:
Zemkopības ministrija
2015.gada 10. jūlijs
SASKAŅOTS:
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „Bior”
2015.gada 16.jūlijs
SASKAŅOTS:
Valsts vides dienests
2015.gada 14.jūlijs
SASKAŅOTS:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
2015.gada 16. jūnijs
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LATVIJAS REPUBLIKA

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr.90009118116
Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202
Tālrunis 65237635, Fakss 65237611, e-pasts: novads@krustpils.lv

Jēkabpilī
22.07.2015.
APSTIPRINĀTS
ar Krustpils novada domes
22.07.2015. sēdes lēmumu
(protokols Nr.11., 2.p.)
Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2015/5
„Par licencēto makšķerēšanu, zemūdens medībām un vēžošanu Krustpils novada
Baļotes ezerā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Pašreizējās situācijas
raksturojums

2. Saistošo noteikumu
nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija
Baļotes ezers saskaņā ar Civillikuma I.pielikumu ir publiskais
ezers, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Licencētā
makšķerēšana, zemūdens medības un vēžošana Baļotes ezerā
tiek ieviestas, lai racionāli izmantotu vēžu un zivju krājumus
ūdeņos, kuros vēžu un zivju ieguve ir pieejama ierobežotā
apjomā un ar to tiktu iegūti papildu līdzekļi vēžu un zivju
krājumu pavairošanai, aizsardzībai un makšķerēšanas, zemūdens
medību un vēžošanas attīstībai.
Krustpils novada Baļotes ezera licencētās makšķerēšanas,
licencēto zemūdens medību un licencētās vēžošanas nolikums ir
saskaņots ar visām nepieciešamajām institūcijām.
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 Baļotes ezerā. Licencētā makšķerēšana sniedz papildu
līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā arī
licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un
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rekreācijas attīstībai.
3. Īss Saistošo noteikumu satura
izklāsts

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

5. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
6. Informācija par
administratīvajām procedūrām
7. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā ar
Saistošajiem noteikumiem.

Saistošie noteikumi nosaka Baļotes ezerā licencētās
makšķerēšanas noteikumus; vides un dabas resursu aizsardzības
prasības; licenču veidus, skaitu, maksu par licencēm, saturu,
realizāciju; licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumus
un tiesības.
Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt maksu par
makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas licenču
izsniegšanu. 70 % no licenču realizācijas iegūtās kopējās
summas tiks izmantoti Baļotes ezera zivju un vēžu krājumu
pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un licencētās
makšķerēšanas, zemūdens medību un vēžošanas organizēšanas
nodrošināšanai.
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
Veiktas pārrunas ar biedrības „Baļote” priekšsēdētāju un
makšķerniekiem, kas apmeklē Baļotes ezeru.

Domes priekšsēdētājs

K.Pabērzs
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