
                                                                          
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 
 

 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
                                                                                

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

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

S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 
Daugavpilī 

 
 

2016.gada 15.septembrī 
          
          Nr.10 

          Protokols Nr. 19., 3.& 

   

Nolikums  

par licencēto makšķerēšanu Briģenes ezerā 

 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 

Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, 

Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra 

noteikumu Nr.799 “Licencētās 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens 

medību kārtība” 3.punktu un Ministru 

kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu 

Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un 

zemūdens medību noteikumi” 46.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Briģenes ezers atrodas Daugavpils novada Demenes pagasta teritorijā.  

 

2.  Saskaņā ar Civillikumu Briģenes ezers pieder pie publiskajiem ūdeņiem. 

 

3. Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru  

kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, 

vēžošanas un zemūdens medību kārtība” un ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un 

vides zinātniskais institūta “BIOR” 2001.gadā izstrādātajiem Briģenes ezera 

zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem ar nolūku regulāri papildināt zivju krājumus 

makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo 

zivju sugu ieguvi, kontrolēt antropogēno slodzi ezera un tā piekrastes teritorijā. 

 

4. Licencēto makšķerēšanu organizē Demenes pagasta pārvalde, juridiskā adrese 

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5442, tālruņi 654 

07682, 29468465, e-pasta adrese parvalde@demene.lv. 

 

 

mailto:ddmc@drp.lv
http://www.dnd.lv/
mailto:parvalde@demene.lv
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II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi 
 

5. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Briģenes ezera platībā (1.pielikums). 

 

6. Makšķerēšana Briģenes ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 

22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 

noteikumi” ar šādu atkāpi – makšķerniekiem atļauts lietot peldlīdzekļus ar uzkarināmiem 

elektromotoriem un peldlīdzekļus ar dzinējam, kuru jauda nepārsniedz  5 ZS.   

 

7. Makšķerēšanas licences iegāde vai bezmaksas licences saņemšana neatbrīvo 

makšķernieku no nepieciešamības iegādāties makšķerēšanas karti (no 2017.gada 1.janvāra – 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti). Bez makšķerēšanas kartes saskaņā ar 

Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas 

un zemūdens medību noteikumi” atļauts makšķerēt tikai personām līdz 16 gadiem un 

personām, vecākām par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti. Visām personām jābūt 

klāt attiecīgam personu apliecinošam dokumentam, bet personām ar invaliditāti - 

invaliditātes apliecībai.  

 

 8. Briģenes ezerā aizliegta vēžošana un zemūdens medības. 

 

III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi un maksa par makšķerēšanas licencēm 

 

Nr. 

p.k. 
Licences veids Licenču derīguma termiņi 

Licences cena   

(euro) 

1. Gada licence 01.01.-31.12. no krasta, laivas, ledus  15,00 

2. 
Sešu mēnešu 

licence 

Seši mēneši no izsniegšanas dienas no 

krasta, laivas, ledus 
10,00 

3. Mēneša licence 
Licencē norādītajam mēnesim no 

krasta, laivas, ledus  
3,00 

4. 
Vienas dienas 

licence 

Licencē norādītajai dienai no krasta, 

laivas, ledus  
1,00 

5. 
Gada licence ar 

atlaidi 
01.01.- 31.12. no krasta, laivas, ledus  7,00 

6. 
Bezmaksas gada 

licence 
01.01.-31.12. no krasta, laivas, ledus  bezmaksas 

 

 9.  Kopējais licenču skaits nav ierobežots. 

 

10. Visu veidu licences dod tiesības makšķerēt no krasta, laivas, ledus. 

 

IV. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm 

 

 11.  Bezmaksas gada licence paredzēta: 

   11.1. bērniem vecumā līdz 16 gadiem; 

   11.2. personām, kuras vecākas par 65 gadiem;  

   11.3. politiski represētajām personām un personām ar invaliditāti (uzrādot 

apliecību). 
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 12. Daugavpils novada pašvaldības teritorijā deklarētiem maznodrošinātajiem 

iedzīvotājiem paredzēta gada licence ar atlaidi 7,00 euro.  

 

 13.  Šī nolikuma 11. un 12. punktā minētajām personām, makšķerējot jābūt līdzi 

personu apliecinošam dokumentam, kas dod tiesības izmantot iepriekš minētās atlaides pēc 

tam, kad ir saņemta licence saskaņā ar šī nolikuma 18.punktā paredzēto kārtību. 

 

V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums 
 

 14. Licence (licenču paraugi Nr.2.A-2.F pielikumā) ir stingrās uzskaites veidlapa un 

tajā tiek norādīts: 

      14.1. licences nosaukums (veids); 

      14.2. licences numurs; 

      14.3. licences derīguma laiks; 

      14.4. licences cena; 

      14.5. makšķernieka vārds, uzvārds un paraksts; 

      14.6. licences izsniedzēja vārds, uzvārds un paraksts; 

      14.7. zīmoga vieta. 

 

15. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās 

makšķerēšanas nolikumu Briģenes ezerā.  

 

16. Visas makšķerēšanas licences, arī bezmaksas licences, tiek numurētas, ņemot vērā 

to veidu un maksas lielumu. 

 

VI. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība 
 

 17. Licenču izplatīšanu veic:  

    17.1. licencētās makšķerēšanas organizētājs Demenes pagasta pārvalde, Briģenes 

iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, (no plkst. 8.00-17.00), tālruņi         

65407682, 29468465; 

    17.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv;   

    17.3. pilnvarotās personas Briģenes ezera tiešā tuvumā. 

 

18. Bezmaksas gada licences ar atlaidi un gada licences ar atlaidi makšķerēšanai var 

saņemt vai iegādāties tikai Demenes pagasta pārvaldē, Briģenes iela 2, Demene, Demenes 

pagasts, Daugavpils novads, tālruņi 65407682, 29468465, uzrādot attiecīgus dokumentus 

(personu apliecinošu dokumentu, invaliditātes apliecību, politiski represētās personas 

apliecību).  

 

VII. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences 

 

19. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20% reizi pusgadā – līdz                         

10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu – organizētājs pārskaita 

valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai.  

http://www.epakalpojumi.lv/
http://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba#n10
http://likumi.lv/ta/id/279203-licencetas-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-kartiba#n10
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20. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 80% paliek licencētās 

makšķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek izlietoti licencētās makšķerēšanas nodrošināšanai, 

Briģenes ezera vides un zivju resursu aizsardzībai, kā arī zivju krājumu pavairošanai. 

 

XIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība 
 

21. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus  lomus, 

norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru), tos attiecīgi ierakstot:  

  21.1. vienas dienas un bezmaksas gada licences otrajā pusē Makšķernieku lomu 

uzskaites tabulā (3.pielikums),  

  21.2. interneta vietnē www.epakalpojumi.lv iegādātās licences īpašniekam pēc 

makšķerēšanas jāaizpilda lomu uzskaites tabula sadaļā eLoms. 

 

22. Visu veidu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites 

tabulām 10 (desmit) darbdienu laikā iesniegt licenču iegādes vietās vai elektroniski reģistrēt 

noķerto lomu interneta vietnē www.epakalpojumi.lv vai arī nosūtīt pa pastu uz licencētās 

makšķerēšanas organizētāja adresi, kura norādīta šī nolikuma 4. punktā.  

 

23. Visu veidu licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem 

nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks liegta 

iespēja turpmāk (pašreizējā un  nākamajā gadā) iegādāties jebkura veida licences 

makšķerēšanai Briģenes ezerā. 

 

24. Līdz nākamā gada 1.februārim licencētās makšķerēšanas  organizētājs iesniedz 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR” pārskatu par 

makšķernieku lomiem tālākai datu apstrādei un zivju resursu novērtēšanai. 

 

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi 

 

25. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi: 

  25.1. sniegt informāciju Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis” un Daugavpils novada preses izdevumos par Daugavpils novada pašvaldības 

saistošiem noteikumiem par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Briģenes ezerā un 

nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu tā piekrastē; 

  25.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai 

atļautā laikā saskaņā ar šī nolikuma VI. nodaļu; 

  25.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām; 

  25.4. uzskaitīt pārdotās un izsniegtās makšķerēšanas licences (izņemot interneta 

vietnē www.epakalpojumi pārdotās licences) īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas 

katrā licenču tirdzniecības vietā; 

 25.5. uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.lv pārdotās licences 

hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada noslēguma veikt 

http://www.epakalpojumi.lv/
http://www.epakalpojumi.lv/
http://www.epakalpojumi/
http://www.epakalpojumi.lv/
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attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto 

licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu; 

25.6. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī 

nolikuma VII. nodaļā noteiktām prasībām; 

25.7. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču 

skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu 2 (divas) reizes 

gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim; 

25.8. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu, ievērojot  

Briģenes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus un zinātniskās rekomendācijas 

saskaņā ar šī nolikuma X. nodaļu; 

25.9. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai 

pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un 

uzraudzības pasākumos, kura reizi gadā iesniedz Valsts vides dienestā un pašvaldībā 

Demenes pagasta pārvaldē saskaņotu pārskatu par dabas aizsardzības kontroles un zivju vai 

vēžu resursu papildināšanas pasākumiem un informāciju par veiktajiem pasākumiem 

ūdenstilpju apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas 

organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā; 

25.10. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma VIII. nodaļai; 

25.11. iepazīstināt makšķerniekus ar nolikumā noteiktajām prasībām; 

25.12. veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu; 

25.13. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu. 

 

26. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem konsultācijas par 

makšķerēšanas vietām. 

 

X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, 

papildināšanai un aizsardzībai 
 

27. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un 

Briģenes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus, izstrādā un īsteno pasākumu 

plānu Briģenes ezera zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai: 

                27.1. pasākumi zivju resursu papildināšanai: 

27.1.1.  2017., 2020.gads – līdaku krājumu pavairošana, ielaižot to kāpurus 

līdz 65 tūkst. gabalu katrā no minētiem gadiem, 

27.1.2. 2018., 2021.gads – zandarta mazuļu ielaišana līdz 13 tūkst. gabalu 

katrā no minētiem gadiem, 

               27.2. pasākumi zivju resursu saglabāšanai un aizsardzībai: 

  27.2.1. malu zvejniecības apkarošana; 

  27.2.2. pastāvīga makšķerēšanas karšu un licenču esamības pārbaude; 

   27.2.3. vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma ievērošanas  

               kontrole. 
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XI. Licencētās makšķerēšanas kontrole 
 

28. 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 

pašvaldības Demenes pagasta pārvaldes pilnvarotās personas – attiecīgās pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās 

makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei uzrauga arī Valsts policija, 

licencētās makšķerēšanas organizētājs un uzraudzības darbā piedalās Latvijas Republikas 

Zemessardze. 

 

29.  Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi atbilstoši 

kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Lauku atbalsta 

dienests un Daugavpils novada Demenes pagasta  pārvalde. 

 

XII. Noslēguma jautājumi 

 

30. Licencētās makšķerēšanas nolikums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas ar šī 

nolikuma saskaņojumu lapā norādītajām institūcijām (4. pielikums) un apstiprināšanas ar 

Daugavpils novada domes saistošajiem noteikumiem. 

 

31. Saistošie noteikumi stājas spējā 2017. gada 1.janvārī. 

 

32. Nolikuma darbības ilgums ir 5(pieci) gadi no 2017.gada 1.janvāra. 

 

 

 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 
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1. pielikums 

Daugavpils novada domes 

2016. gada 15.septembra  

saistošajiem noteikumiem  

Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&) 

 

Briģenes ezera karte  

 

 
 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 
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2.A pielikums 

Daugavpils novada domes 

2016. gada 15.septembra  

saistošajiem noteikumiem  

Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&) 

 

Gada licences paraugs  
 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 

 

 

Demenes pagasta pārvalde,  

reģistrācijas Nr. 90000064227 

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5442, 

 tālruņi 65407682, 29468465 

________________________________________ 

 

Gada  licence  Nr.___  

makšķerēšanai Briģenes ezerā   

Pasaknis 

 

Licences cena 15,00 euro  

Licence izsniegta  

 

____________________________________ 
(vārds, uzvārds,) 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 

saņēmu _____________________________ 

                                      
(paraksts) 

 

Licence derīga _______________________ 
                                      (datums) 

 

Licences izsniedzējs 

____________________________________ 

                    
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Licences izsniegšanas datums 

____________________________________ 

 
                         

 

 

Licences izsniedzējs _____________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

 

Demenes pagasta pārvalde,  

reģistrācijas Nr. 90000064227 

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5442, 

 tālruņi 65407682, 29468465 

________________________________________ 

 

Gada  licence  Nr.___  

makšķerēšanai Briģenes ezerā   

 

 

Licences cena 15,00 euro 

 
Licence izsniegta  

 

____________________________________ 
(vārds, uzvārds,) 

 

 

 

 

 

 

Licence derīga ________________________ 
                                       (datums) 

 

Licences izsniedzējs 

____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Licences izsniegšanas datums 

____________________________________ 
 

Z.V. 

 

 

 

 

z.v. 
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2.B pielikums 

Daugavpils novada domes 

2016. gada 15.septembra  

saistošajiem noteikumiem  

Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&) 
 

Sešu mēnešu licences paraugs  
 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 

Demenes pagasta pārvalde,  

reģistrācijas Nr. 90000064227 

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5442, 

 tālruņi 65407682, 29468465 

________________________________________ 

 

Sešu mēnešu licence  Nr.___  

makšķerēšanai Briģenes ezerā   

Pasaknis 

 

Licences cena 10,00 euro  

Licence izsniegta  

 

____________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 

saņēmu _____________________________ 

                                 
(paraksts) 

 

Licence derīga _______________________ 
                                     (datums) 

 

Licences izsniedzējs 

____________________________________ 

                    
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Licences izsniegšanas datums 

 

____________________________________ 
                         

 

 

Licences izsniedzējs _____________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

 

Demenes pagasta pārvalde,  

reģistrācijas Nr. 90000064227 

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5442, 

 tālruņi 65407682, 29468465 

________________________________________ 

 

Sešu mēnešu licence  Nr.___  

makšķerēšanai Briģenes ezerā   

 

 

Licences cena 10,00 euro  

Licence izsniegta  

 

____________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

 

 

Licence derīga _______________________ 
                                        (datums) 

 

Licences izsniedzējs 

____________________________________ 

                    
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Licences izsniegšanas datums 

 

____________________________________ 
 
Z.V.                     

 

 

 

 

 

Licences izsniegšanas datums 
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2.C pielikums 

Daugavpils novada domes 

2016. gada 15.septembra  

saistošajiem noteikumiem  

Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&) 
 

Mēneša licences paraugs  

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 

 

Demenes pagasta pārvalde,  

reģistrācijas Nr. 90000064227 

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5442, 

 tālruņi 65407682, 29468465 

________________________________________ 

 

Mēneša licence  Nr.___  

makšķerēšanai Briģenes ezerā   

Pasaknis 

 

Licences cena 3,00 euro  

Licence izsniegta  

 

____________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 

saņēmu _____________________________ 

                                      
(paraksts) 

 

Licence derīga _______________________ 
                                       (datums) 

 

Licences izsniedzējs 

____________________________________ 

                    
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Licences izsniegšanas datums 

 

____________________________________ 
                         

 

 

Demenes pagasta pārvalde,  

reģistrācijas Nr. 90000064227 

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5442, 

 tālruņi 65407682, 29468465 

________________________________________ 

 

Mēneša  licence  Nr.___  

makšķerēšanai Briģenes ezerā   

 

 

Licences cena 3,00 euro 

 
Licence izsniegta  

 

____________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

 

 

Licence derīga ________________________ 
                                        (datums) 

 

Licences izsniedzējs 

____________________________________ 

                      
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Licences izsniegšanas datums 

 

____________________________________ 

 
Z.V. 

 

 

 

 

_______________________________ 

(vārds, uzvārds) 
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2.D pielikums 

Daugavpils novada domes 

2016. gada 15.septembra  

saistošajiem noteikumiem  

Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&) 

 

Vienas dienas licences paraugs  

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 

 

Demenes pagasta pārvalde,  

reģistrācijas Nr. 90000064227 

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5442, 

 tālruņi 65407682, 29468465 

________________________________________ 

 

Vienas dienas  licence  Nr.___  

makšķerēšanai Briģenes ezerā   

Pasaknis 

 

Licences cena 1,00 euro  

Licence izsniegta  

 

____________________________________ 
                                           (vārds, uzvārds,) 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 

saņēmu _____________________________ 

                                      
(paraksts) 

 

Licence derīga _______________________ 
                                       (datums) 

 

Licences izsniedzējs 

____________________________________ 

                    
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Licences izsniegšanas datums 

 

____________________________________ 
                         

 

 

Demenes pagasta pārvalde,  

reģistrācijas Nr. 90000064227 

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5442, 

 tālruņi 65407682, 29468465 

________________________________________ 

 

Vienas dienas  licence  Nr.___  

makšķerēšanai Briģenes ezerā   

 

 

Licences cena 1,00 euro 

 
Licence izsniegta  

 

____________________________________ 

                              
(vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

 

 

Licence derīga ________________________ 
                                       (datums) 

 

Licences izsniedzējs 

____________________________________ 

                        
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Licences izsniegšanas datums 

 

____________________________________ 

 
Z.V. 

 

 

 

 

_______________________________ 

(vārds, uzvārds) 
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2.E pielikums 

Daugavpils novada domes 

2016. gada 15.septembra  

saistošajiem noteikumiem  

Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&) 

 

Gada licences ar atlaidi  paraugs  

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 

 

Demenes pagasta pārvalde,  

reģistrācijas Nr. 90000064227 

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5442, 

 tālruņi 65407682, 29468465 

________________________________________ 

 

Gada licence ar atlaidi  Nr.___  

makšķerēšanai Briģenes ezerā   

Pasaknis 

 

Licences cena 7,00 euro  

Licence izsniegta  

 

____________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 

saņēmu _____________________________ 
(paraksts) 

 

Licence derīga _______________________ 
                                        (datums) 

 

Licences izsniedzējs 

____________________________________ 

                    
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Licences izsniegšanas datums 

 

____________________________________ 
                         

 

 

Demenes pagasta pārvalde,  

reģistrācijas Nr. 90000064227 

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5442, 

 tālruņi 65407682, 29468465 

________________________________________ 

 

Gada licence ar atlaidi  Nr.___  

makšķerēšanai Briģenes ezerā   

 

 

Licences cena 7,00 euro 

 
Licence izsniegta  

 

____________________________________ 

                              
(vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

 

 

Licence derīga ________________________ 
              (datums) 

 

Licences izsniedzējs 

____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Licences izsniegšanas datums 

 

____________________________________ 

 
Z.V. 
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2.F pielikums 

Daugavpils novada domes 

2016. gada 15.septembra  

saistošajiem noteikumiem  

Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&) 

 

Bezmaksas gada licences paraugs  

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 

 

Demenes pagasta pārvalde,  

reģistrācijas Nr. 90000064227 

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5442, 

 tālruņi 65407682, 29468465 

________________________________________ 

 

Bezmaksas gada licence Nr.___  

makšķerēšanai Briģenes ezerā   

Pasaknis 

 

Bezmaksas 

Licence izsniegta  

 

____________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem 

esmu iepazinies un licenci 

saņēmu _____________________________ 

                                      
(paraksts) 

 

Licence derīga _______________________ 
                                      (datums) 

 

Licences izsniedzējs 

____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Licences izsniegšanas datums 

 

____________________________________ 
                         

 

 

Demenes pagasta pārvalde,  

reģistrācijas Nr. 90000064227 

Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, 

Daugavpils novads, LV-5442, 

 tālruņi 65407682, 29468465 

________________________________________ 

 

Bezmaksas gada licence Nr.___  

makšķerēšanai Briģenes ezerā   

 

 

Bezmaksas 

 
Licence izsniegta  

 

____________________________________ 

                            
(vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

 

 

Licence derīga ________________________ 
                                   (datums (no – līdz)) 

 

Licences izsniedzējs 

____________________________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts) 

 

 

Licences izsniegšanas datums 

 

____________________________________ 

 
Z.V. 

 

 

 

 

_______________________________ 

(vārds, uzvārds) 
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3. pielikums 

Daugavpils novada domes 

2016. gada 15.septembra  

saistošajiem noteikumiem  

Nr. 10 (protokols Nr. 19., 3.&) 

 

Makšķernieka lomu uzskaites tabula (licences otrā pusē) 

 
 Makšķernieka lomu uzskaites tabula 

        
Datums Zivju suga Zivju skaits 

(gabals) 

Zivju 

svars (kg) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
       Makšķernieku pienākums ir uzrādīt savus lomus, 

aizpildot tabulu Makšķernieka lomu uzskaite, kura 

atrodas licences otrajā pusē. Ja tabulā nepietiek vietas, 

datus var turpināt uz citas lapas.  

       10 (desmit) darbdienu laikā pēc licences derīguma 

termiņa beigām licence ar lomu uzskaites datiem 

nododama licencētās makšķerēšanas organizētāja 

pārstāvim licenču tirdzniecības vietā vai nosūtāma pa 

pastu licencētās makšķerēšanas organizētājam uz 

adresi, kas norādīta licencē. Ja licence iegādāta 

elektroniski, noķertais loms 10 (desmit) darbdienu 

laikā ir elektroniski jāreģistrē interneta vietnē 

www.epakalpojumi.lv. 

        Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir 

tiesības turpmāk neizsniegt licences 

makšķerniekiem, kuri šīs prasības neizpilda. 

 
 

Makšķernieks 

________________________________________ 

                         
(vārds, uzvārds) 

Paraksts       

________________________________________ 

          

 

 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 
 

http://www.epakalpojumi.lv/

