LATVIJAS REPUBLIKA

DAUGAVPILS NOVADA DOME
_______________________________________________________________________________________________________________________
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv

14.09.2017. saistošie noteikumi Nr.5 „LICENCĒTO ZEMŪDENS MEDĪBU NOLIKUMS
SVENTES EZERĀ” („Daugavpils novada vēstis”, 30.11.2017.) [stājas spēkā 01.12.2017.]
Aktuālā redakcija
SAISTOŠIE

NOTEIKUMI

Daugavpilī
2017.gada 14.septembrī

Nr. 6
Protokols Nr.10., 3.&

LICENCĒTO ZEMŪDENS MEDĪBU NOLIKUMS SVENTES EZERĀ

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 13.punktu, Zvejniecības likuma
10.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2015.gada 22.decembra noteikumu Nr. 799
“Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtību” 13.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Sventes ezers atrodas Daugavpils novada Sventes pagasta dabas parka „Sventes
ezers” teritorijā.
2. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I.pielikumu Sventes ezers ir publiska
ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Sventes ezers ir iznomāts izmantošanai
zivsaimnieciskiem mērķiem biedrībai „Sventes pērle” (2010.gada 1.martā noslēgts Sventes
ezera ūdenstilpes nomas līgums starp Sventes pagasta pārvaldi, kura rīkojas Daugavpils
novada domes vārdā, un biedrību “Sventes pērle”).
3. Licencētā makšķerēšana Sventes ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība” un 2015.gadā izstrādātajiem Sventes ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumiem ar nolūku regulāri papildināt Sventes ezera zivju krājumus
makšķernieku un zemūdens mednieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu
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izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā piekrastes antropogēno
slodzi.
4. Licencētā makšķerēšana Sventes ezerā tiek organizēta ievērojot Ministru kabineta
2010. gada 16.marta noteikumus Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie
aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.
5. Licencēto makšķerēšanu organizē Daugavpils novada domes pilnvarota juridiska
persona – ezera nomnieks – biedrība „Sventes pērle” , juridiskā adrese Kandavas iela 19,
Daugavpils, LV-5401, tālrunis 29768455, e-pasts: gribela@inbox.lv.
II. Licencēto zemūdens medību noteikumi
6. Licencētās zemūdens medības paredzētas visā Sventes ezera platībā (1.pielikums).
7. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”
(turpmāk – MK noteikumi Nr. 800) ar šādiem papildus nosacījumiem:
7.1. licencētās zemūdens medības atļautas tikai gaišajā diennakts laikā un ne agrāk kā
vienu stundu pirms saullēkta, un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;
7.2. makšķerniekiem aizliegts lietot motorizētus peldlīdzekļus, izņemot peldlīdzekļus
ar uzkarināmiem elektromotoriem;
7.3. makšķerēšana no laivām atļauta tikai gaišajā diennakts laikā un ne agrāk kā
vienu stundu pirms saullēkta, un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta.
8. Makšķerēt Sventes ezerā atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies, un tam ir
līdzi kāda no šajā nolikumā noteiktajām makšķerēšanas licencēm (izņemot makšķerēšanu no
krasta), personu apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam
(izņemot personas ar invaliditāti) – arī makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
karte. Makšķerēšanas licences tiek izrakstītas uz konkrētas personas vārda un tās aizliegts
nodot citām personām.
III. Zemūdens mednieka pienākumi
9. Zemūdens medniekam pēc šī nolikuma XI.nodaļā norādīto personu pieprasījuma ir
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un derīga makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību karte (izņemot personas, kurām atbilstoši MK noteikumiem Nr. 800 nav
nepieciešama makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte), kā arī zemūdens
medību licence.
10. Zemūdens medniekam katru reizi 24h pirms zemūdens medību uzsākšanas,
telefoniski jāpiesakās pie zemūdens medību organizētāja, konkretizējot plānoto zemūdens
medību vietu un laiku, zvanot uz 5.punktā norādīto tālruni.
11. Zemūdens medniekam ir jāievēro dabas aizsardzības prasības, proti, ka Sventes
dabas parka teritorijā, kurā ietilpst Sventes ezers aizliegts: nobraukt no ceļiem un
pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem pa
meža un lauksaimniecības zemēm, izņemot, ja pārvietošanās notiek pa teritorijas
apmeklētājiem speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta ar šo zemju
apsaimniekošanu, uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu veikšanu; kurināt
ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos,
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izņemot ugunskurus pagalmos un ugunskurus ciršanas atlieku sadedzināšanai atbilstoši
meža apsaimniekošanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
IV. Licencēto zemūdens medību licenču veidi, skaits
un maksa par zemūdens medību licencēm
12. Licences veids un cena:
12.1. vienas dienas licence zemūdens medībām Sventes ezerā - 7,50 euro;
12.2. trīs dienu licence zemūdens medībām Sventes ezerā
- 14,50 euro;
12.3. mēneša licence zemūdens medībām Sventes ezerā
- 36,00 euro.
13. Licenču derīguma termiņi:
13.1. vienas dienas licence – derīga vienu dienu;
13.2. trīs dienu licence – derīga trīs dienas, licencē norādītajā laika periodā;
13.3. mēneša licence – derīga vienu mēnesi, licencē norādītajā laika periodā.
14. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.
15. Organizējot zemūdens medību sacensības, to dalībniekiem obligāti jāiegādājas
viena no šī nolikuma 12.punktā minētajām licencēm.
V. Zemūdens medību licences saturs un noformējums
16. Zemūdens medību licence (licenču paraugi 2.-4.pielikumā) ir stingrās uzskaites
veidlapa un tajā tiek norādīts:
16.1. licences nosaukums (veids);
16.2. zemūdens medību vieta;
16.3. licences kārtas numurs;
16.4. licences derīguma laiks;
16.5. licences cena;
16.6. ziņas par licencēto zemūdens medību organizētāju un tā zīmoga vieta;
16.7. ziņas par licences saņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods);
16.8. licences saņēmēja un izsniedzēja paraksts;
16.9. licences izsniegšanas datums;
17. Licences pasaknī zemūdens mednieks parakstās par iepazīšanos ar licencēto
zemūdens medību nolikumu Sventes ezerā.

VI. Zemūdens medību licenču realizācijas kārtība.
18. Licenču izplatīšanas vietas:
18.1. Jurija Gridasova veterinārārsta prakse, Ventspils iela 31, Daugavpils, tālrunis
29768455, darba laikā: pirmdien, otrdien, ceturtdien no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst.
17.00 līdz 18.00, sestdien no plkst. 10.00 līdz 12.00;
18.2. „Daiļumi”, Pīlādži, Sventes pagasts, Daugavpils novads, tālrunis 29768455, pēc
vienošanas pa tālruni;
18.3. biedrība „Sventes pērle”, Kandavas iela 19, Daugavpils, (no plkst. 09.0017.00), tālrunis 29768455;
18.4. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv.
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VII. Zemūdens medību licenču realizācijā iegūto naudas līdzekļu izlietojums
19. No zemūdens medību licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20% reizi
pusgadā – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu
pārskaitāmi valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
20. 80% no iegūtās summas paliek licencēto zemūdens medību organizētāja rīcībā un
tiek izmantoti licencēto zemūdens medību organizēšanai un to pārvaldes nodrošināšanai, kā
arī citiem ūdenstilpes licencētās zemūdens medību nolikumā paredzētajiem mērķiem.
VIII. Zemūdens mednieku lomu uzskaites kārtība
21. Zemūdens medniekam ir pienākums reģistrēt katru lomu, norādot zemūdens
medību laiku, zivju sugas, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) attiecīgās licences otrajā
pusē – Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabulā (5.pielikums), vajadzības gadījumā
pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas.
22. Zemūdens medniekam ir pienākums piecu dienu laikā pēc licences derīguma
termiņa beigām iesniegt Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabulas licenču iegādes vietā
vai nosūtīt tās biedrībai „Sventes pērle” uz adresi Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,
pa pastu, vai uz e-pastu Sventes.perle@inbox.lv, vai arī reģistrēt noķerto lomu interneta
vietnē www.epakalpojumi.lv. Par Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabulas
neaizpildīšanu zemūdens medniekam tiks liegta iespēja iegādāties vai saņemt licenci
zemūdens medībām Sventes ezerā tekošajā un nākamajā gadā.
23. Licencēto zemūdens medību organizētājs uzskaita iegūtos lomus un katru gadu
līdz 1.februārim nosūta valsts zinātniskajam institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”” pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem
lomiem.
IX. Licencēto zemūdens medību organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi
24. Licencēto zemūdens medību organizētājam ir šādi pienākumi:
24.1. sadarbībā ar Daugavpils novada domi sniegt informāciju Latvijas Republikas
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un Daugavpils pilsētas un novada
laikrakstos par pašvaldības saistošajiem noteikumiem par licencētajām
zemūdens medībām Sventes ezerā, un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju
izvietošanu Sventes ezera piekrastē;
24.2. nodrošināt zemūdens medību licenču pieejamību, kā arī zemūdens medību
licenču realizāciju VI.nodaļā norādītajās izplatīšanas vietās, kā arī pieņemt
zemūdens medību pieteikumus;
24.3. realizēt zemūdens medību licences atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
24.4. nodrošināt naudas līdzekļu sadali, kas iegūti, realizējot zemūdens medību
licences, kā arī attiecīgo līdzekļu izmantošanu atbilstoši šī nolikuma
VII.nodaļā noteiktajām prasībām;
24.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto zemūdens medību
licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un attiecīgās
daļas pārskaitījumiem valsts pamatbudžeta ieņēmumos divas reizes gadā – līdz
15.jūlijam un 15.janvārim - par iepriekšējo pusgadu;
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24.6. uzskaitīt izsniegtās zemūdens medību licences īpašā licenču uzskaites žurnālā,
kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā; 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;
24.7. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai
pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu
aizsardzības un uzraudzības pasākumos;
24.8. uzskaitīt zemūdens medību lomus un sniegt attiecīgās ziņas valsts
zinātniskajam institūtam „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts “BIOR”” saskaņā ar šī nolikuma 23.punktu;
24.9. iepazīstināt zemūdens medniekus ar licencēto zemūdens medību nolikumu
Sventes ezerā;
24.10. katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par
veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas
pasākumiem, kā arī informāciju par licencētas makšķerēšanas, vēžošanas vai
zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un
uzturēšanu, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņojot ar Daugavpils novada
pašvaldību;
24.11. veikt citus pienākumus saskaņā ar ūdenstilpes licencēto zemūdens medību
nolikumu.
25. Licencēto zemūdens medību organizētājs sniedz zemūdens medniekiem šādus
pakalpojumus, kuri neietilpst licences cenā:
25.1. sniedz konsultācijas par publiskajām atpūtas vietām Sventes ezera tuvumā;
25.2. organizē laivu, apmešanās vietu un atpūtas līdzekļu īri;
25.3. sniedz informāciju par zemūdens medību un makšķerēšanas vietām Sventes
ezerā.
X. Licencētās zemūdens medību organizētāja pasākumu plāns zivju resursu
saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai
26. Licencēto zemūdens medību organizētājs, ievērojot ūdenstilpes nomas līguma
prasības, zinātniskās rekomendācijas un Sventes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumus, realizē Sventes ezera zivju resursu saglabāšanu, papildināšanu un aizsardzību,
un veic šādus pasākumus:
26.1. 2018. un 2020. gadā – līņu krājumu pavairošana, ielaižot to mazuļus līdz 30
tūkst. gab.;
26.2. malu zvejniecības apkarošana;
26.3. pastāvīga makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu un licenču
esamības pārbaude;
26.4. MK noteikumu Nr.800 un šī nolikuma ievērošanas kontrole.
XI. Licencētās makšķerēšanas kontrole
27. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas
noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, Dabas aizsardzības
pārvaldes inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, kā arī Daugavpils novada
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domes pilnvarotās personas. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās
makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei uzrauga arī valsts policija,
pašvaldības policija, kā arī licencētās makšķerēšanas organizētājs.
28. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi
atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts
ieņēmumu dienests un Daugavpils novada dome.

XII. Noslēguma jautājumi
29. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās zemūdens medību
organizētāju un licences iegādes iespējām pašvaldība ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētās
makšķerēšanas sākuma publicē Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas
Vēstnesis" un Daugavpils pilsētas un novada preses izdevumos.
30. Licencētās zemūdens medību nolikuma darbības ilgums ir 5 (pieci) gadi no spēkā
stāšanās dienas.
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1.pielikums

Daugavpils novada domes
2017. gada 14.septembra
saistošajiem noteikumiem
Nr. 6 (protokols Nr. 10., 3.&)

Sventes ezera shēma
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2. pielikums

Daugavpils novada domes
2017. gada 14.septembra
saistošajiem noteikumiem
Nr. 6 (protokols Nr. 10., 3.&)
Vienas dienas licences paraugs
Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,
tālrunis 29768455

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,
tālrunis 29768455

Vienas dienas licence
zemūdens medībām Sventes ezerā

Vienas dienas licence
zemūdens medībām Sventes ezerā

Licence Nr._____

Licence Nr._____

Cena 7,50 euro

Cena 7,50 euro

Licence izsniegta

Licence izsniegta

____________________________________

____________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencēto zemūdens medību noteikumiem
esmu iepazinies un licenci
saņēmu _____________________________
(paraksts)

Licence derīga __________________
(datums)

Licence derīga __________________
(datums)

Licences izsniedzējs
_____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniedzējs
_____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.
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3. pielikums

Daugavpils novada domes
2017. gada 14.septembra
saistošajiem noteikumiem
Nr. 6 (protokols Nr. 10., 3.&)
Trīs dienu licences paraugs
Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,
tālrunis 29768455

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,
tālrunis 29768455

Trīs dienu licence
zemūdens medībām Sventes ezerā

Trīs dienu licence
zemūdens medībām Sventes ezerā

Licence Nr._____

Licence Nr._____

Cena 14,50 euro

Cena 14,50 euro

Licence izsniegta

Licence izsniegta

____________________________________

____________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencēto zemūdens medību noteikumiem
esmu iepazinies un licenci
saņēmu _____________________________

Licence derīga __________________
(datums)

(paraksts)

Licence derīga __________________

Licences izsniedzējs
_____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

(datums)

Licences izsniedzējs
_____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.
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4. pielikums
Daugavpils novada domes
2017. gada 14.septembra
saistošajiem noteikumiem
Nr. 6 (protokols Nr. 10., 3.&)
Mēneša licences paraugs
Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,
tālrunis 29768455

Biedrība “Sventes pērle”,
reģistrācijas Nr. 40008103237,
Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401,
tālrunis 29768455

Mēneša licence
zemūdens medībām Sventes ezerā

Mēneša licence
zemūdens medībām Sventes ezerā

Licence Nr._____

Licence Nr._____

Cena 36,00 euro

Cena 36,00 euro

Licence izsniegta

Licence izsniegta

____________________________________

____________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

(vārds, uzvārds, personas kods)

Ar licencēto zemūdens medību noteikumiem
esmu iepazinies un licenci
saņēmu _____________________________

Licence derīga __________________
(no - līdz)

(paraksts)

Licence derīga __________________
(no - līdz)

Licences izsniedzējs
_____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniedzējs
_____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Licences izsniegšanas datums
___________________________

Z.V.
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5. pielikums
Daugavpils novada domes
2017. gada 14.septembra
saistošajiem noteikumiem
Nr. 6 (protokols Nr. 10., 3.&)
Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabula
Datums

Zemūdens medību
ilgums (stundas)

Zivju suga

Zivju skaits (gab.)

Zivju svars (kg)

Zemūdens medniekam ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām
iesniegt Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabulas licenču iegādes vietā vai nosūtīt tās biedrībai
„Sventes pērle” uz adresi Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, pa pastu, vai uz e-pastu
Sventes.perle@inbox.lv, vai arī reģistrēt noķerto lomu interneta vietnē www.epakalpojumi.lv.
Par Zemūdens mednieka lomu uzskaites tabulas neaizpildīšanu un zemūdens medniekam tiks liegta
iespēja iegādāties vai saņemt licenci zemūdens medībām Sventes ezerā tekošajā un nākamajā gadā.
Zemūdens mednieks ______________________________
(vārds, uzvārds)

Paraksts

______________________________

