RIEBIŅU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90001882087
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326
Tālr. 653-24376, fakss 653-24375, e-pasts: riebini@riebini.lv
===============================================================

Saistošie noteikumi Nr.14/2018
2018. gada 16. oktobrī
APSTIPRINĀTI
ar Riebiņu novada domes sēdes
lēmumu Nr. 6 (prot. Nr. 14)
NOLIKUMS
Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša,
Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un
Rušona ezeros
Izdots pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta
pirmās daļas 13.punktu,
Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu
1. Vispārīgie jautājumi
Licencētā makšķerēšana Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša,
Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros (turpmāk tekstā – ezeros)
tiek organizēta saskaņā ar spēkā esošajiem licencēto makšķerēšanu regulējošiem Ministru
kabineta noteikumiem.
1.1.1. 2014. gada 21.oktobrī noslēgts pilnvarojuma līgums, kas paredz, ka Rēzeknes
novada pašvaldība uzdod un Riebiņu novada dome apņemas veikt licencētās
makšķerēšanas nodrošināšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā
Rušona ezera teritorijā. Līgums ir spēkā līdz 2019. gada 30.maijam. Riebiņu novada
dome apņemas veikt nepieciešamās darbības, lai pagarinātu šo pilnvarojuma līgumu
pēc tā termiņa beigām, vai arī veikt atbilstošas korekcijas šajā nolikumā, kas attiecas
uz licencēto makšķerēšanu Rušona ezerā.
1.1.2. Tā kā daļa no Rušona ezera krasta līnijas ir Aglonas novadā, pēc Civillikuma zvejas
tiesības ezerā pieder arī Aglonas novada ezera piekrastes zemju īpašniekiem.
Aglonas novada dome saskaņojot šo nolikumu neiebilst, ka Riebiņu novada dome
organizē licencēto makšķerēšanu un apsaimniekošanas pasākumu ieviešanu visā
Rušona ezera teritorijā.
1.2. Licencētā makšķerēšana šī nolikuma 1.1.punktā norādītajos ezeros tiek ieviesta ar nolūku
regulāri (vismaz vienu reizi trijos gados) papildināt zivju krājumus makšķernieku
vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, kontrolēt ezeru un to piekrastes
antropogēno slodzi, kā arī iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un
aizsardzībai.
1.3. Bicānu ezers (platība 149,4 ha) un Rušona ezers (platība 2373,1 ha), saskaņā ar
Civillikuma 1102.panta I pielikumu ir publiski ezeri, un tajos zvejas tiesības pieder valstij.
Jāšezers (platība 107.6 ha), Kategradas (platība 133,1 ha), Eikša (platība 57,5 ha),
Kaučera (platība 49,9 ha), Lielā Kurtaša (platība 48,8 ha), Lielā Solkas (platība 48,5 ha),
Mazā Solkas (platība 27,0 ha) un Salmeja (platība 104,3 ha) ezeri, saskaņā ar Civillikuma
1115.panta II pielikumu ir privāti ezeri, un tajos zvejas tiesības pieder valstij. Zolvas ezers
1.1.

1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

(platība 349,6 ha) ir privātais ezers, kurš atrodas uz pašvaldības zemes. Minētie ezeri,
izņemot Rušona ezeru, atrodas Riebiņu novada Rušona pagasta administratīvajā teritorijā.
Riebiņu novada Rušona pagasta administratīvajā teritorijā Rušona ezera platība aizņem
1763,9 ha un Rēzeknes novada Feimaņu pagasta administratīvajā teritorijā Rušona ezera
platība aizņem 609.2 ha, Aglonas novada Kastuļinas un Aglonas pagasta administratīvajā
teritorija robežojas tikai ar Rušonas ezera krastu.
Kaučera un Salmeja ezeri atrodas īpaši aizsargājamajā dabas teritorijā „Aizsargājamo
ainavu apvidus „Kaučers””, (08.04.2004. MK Noteikumi Nr.265 „Grozījumi
23.02.1999.noteikumos Nr.69 „Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem”).
Aizsargājamo ainavu apvidus ir iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā
Natura 2000 (15.09.2005.grozījumi likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”).
Bicānu un Jāšezerā ezeri atrodas dabas liegumā „Jāšezerā - Bicānu ezers”. Dabas liegums
ir iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju tīklā.
Rušona ezerā ir 34 salas, no tām 10 ir noteikts dabas lieguma statuss, tā ir arī Natura 2000
teritorija.
Šī nolikuma 1.1.punktā norādītajos ezeros licencēto makšķerēšanu organizē Riebiņu
novada dome, reģistrācijas Nr.90001882087; juridiskā adrese Saules iela 8, Riebiņi,
Riebiņu novads, LV - 5326; tālr. 65324376,e-pasts riebini@riebini.lv, turpmāk –
licencētās makšķerēšanas organizētājs.
Nolikums par licencēto makšķerēšanu šī nolikuma 1.1.punktā norādītajos ezeros nosaka
licencētās makšķerēšanas kārtību un licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumus
un pakalpojumus, kā arī atbildību par šīs kārtības pārkāpumiem.
2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Licencētās makšķerēšanas noteikumi

Licencētā makšķerēšana šī nolikuma 1.1.punktā norādītajos ezeros paredzēta visā ezeru
platībā (kartes šī Nolikuma pielikumā Nr.1A;1B;1C; 1D, 1E, 1F, 1H), tai skaitā arī
Rušona ezerā saskaņā ar 1.1.1. punktu.
Makšķerēt ezeros atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies vai saņēmis un tam ir
līdzi kāda no šajā nolikumā noteiktajām makšķerēšanas licencēm, personu apliecinošs
dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot personas ar invaliditāti)
– arī makšķerēšanas karte. Makšķerēšanas licences tiek izrakstītas uz konkrētas personas
vārda un tās aizliegts nodot citām personām.
Ar vienas dienas licenci atļauts makšķerēt no konkrētās dienas datuma līdz nākošās dienas
plkst.8:00.
Šī nolikuma 1.1.punktā norādītajos ezeros, zemūdens medības un vēžošana ir aizliegta.
Makšķerēšana 1.1.punktā norādītajos ezeros notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus prasības:
2.5.1. aizliegts makšķerēt no nolikumā minēto ezeru, kuros ieviesta licencētā
makšķerēšana, salām;
2.5.2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem ūdenstilpē diennakts tumšajā
laikā no 1.novembra līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek uzskatīts laika
periods no vienas stundas pēc saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta);
2.5.3. diennakts tumšajā laikā visiem ūdens transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar
nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas elementu.
2.5.4. ūdens transporta līdzeklī ir jābūt glābšanas vestei katram makšķerniekam, kas
atrodas šajā transportlīdzeklī. .
3.

Papildus vides aizsardzības prasības, kuras jāievēro makšķerniekiem

3.1. Makšķerēšanai izmantojama tauvas josla:
2

3.1.1. gar privātajiem ezeriem (Kategrādes, Jāšezerā, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā
Solkas, Mazā Solkas, Zolvas un Salmeja ezeri) 4 m;
3.1.2. gar publiskajiem ezeriem (Bicānu, un Rušona ezeri) 10 m.
3.2. Tauvas joslā aizliegts:
3.2.1. iebraukt ar automašīnām;
3.2.2. kurt ugunskurus, izņemot speciāli iekārtotas vietas, kur to ir atļauts darīt ar līdzi
atvestu kurināmo;
3.2.3. lauzt kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu;
3.2.4. piegružot ezeram piegulošo teritoriju, mest ūdenī stikla, plastmasas un citus
atkritumus;
3.2.5. celt apmetnes un ar savu darbību bojāt ainavu.
3.3. Autotransporta novietošana atļauta tikai saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem – īpašās
stāvvietās, vai uz valsts nozīmes ceļiem.
3.4. Kontrolējošās institūcijas var pieprasīt jebkuram makšķerniekam savākt atkritumus 20 m
attālumā ap makšķernieku un viņa personīgajām mantām.
3.5. Bicānu ezers un Jāšezers atrodas dabas liegumā “Jašas-bicānu ezers” tāpēc šajos ezeros
aizliegts pārvietoties ar kuģošanas un citiem peldošiem līdzekļiem, kuru mehāniskā
dzinēja vai motora jauda pārsniedz 3,7 kW, izņemot valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus, kā arī pilnvarotās personas, kuras veic
vides normatīvo aktu ievērošanas kontroli, tajā skaitā zvejas kontroli, saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumu Nr.264 Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un
izmantošanas noteikumi” 16.8. punktu.
4.

Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšanas licencēm

4.1. Makšķerēšana šī nolikuma 1.1. apakšpunktā minētajos ezeros atļauta, iegādājoties vai
saņemot kādu no šādām licencēm:
Licences veids
4.2. 4.1.1. Gada licence Rušona ezerā
4.3. 4.1.2. Gada licence ar atlaidi
Rušona ezerā
4.4. 4.1.3. Mēneša licence Rušona ezerā
4.5. 4.1.4. Mēneša licence ar atlaidi
Rušona ezerā
4.6. 4.1.5. Vienas dienas licence Rušona
ezerā
4.7. 4.1.6. Vienas dienas licence ar
atlaidi Rušona ezerā
4.8. 4.1.7. Gada licence Bicānu,
Jāšezerā, Kategradas, Eikša,
Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā
Solkas, Mazā Solkas, Salmeja un
Zolvas ezeros

Licenču derīguma termiņi
12 mēnešus no licences iegādes
konkrētās dienas, derīga no
1.janvāra līdz 31.decembrim.
12 mēnešus no licences iegādes
konkrētās dienas, derīga no
1.janvāra līdz 31.decembrim.
Mēneša
licence
derīga
konkrētajam mēnesim no pirmā
līdz pēdējam datumam.
Mēneša licence ar atlaidi derīga
konkrētajam mēnesim no pirmā
līdz pēdējam datumam.
Vienas dienas licence derīga no
konkrētās dienas datuma plkst.
0.00 līdz nākošās dienas plkst.8:00.
Vienas dienas licence ar atlaidi
derīga no konkrētās dienas datuma
plkst. 0.00 līdz nākošās dienas
plkst.8:00.
12 mēnešus no licences iegādes
konkrētās dienas, derīga no
1.janvāra līdz 31.decembrim.
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Licences cena EUR,
(kopā ar PVN )
30.00

15.00

15.00

7.50

5.00

2.50

20.00

4.9. 4.1.8. Gada licence ar atlaidi
Bicānu, Jāšezerā, Kategradas,
12 mēnešus no licences iegādes
Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā konkrētās dienas, derīga no
Solkas, Mazā Solkas, Salmeja un
1.janvāra līdz 31.decembrim.
Zolvas ezeros
4.1.9. Mēneša licence Bicānu,
Jāšezerā, Kategradas, Eikša,
Mēneša
licence
derīga
Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā
konkrētajam mēnesim no pirmā
Solkas, Mazā Solkas, Salmeja un
līdz pēdējam datumam.
Zolvas ezeros
4.1.10. Mēneša licence ar atlaidi
Bicānu, Jāšezerā, Kategradas,
Mēneša licence ar atlaidi derīga
Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā konkrētajam mēnesim no pirmā
Solkas, Mazā Solkas, Salmeja un
līdz pēdējam datumam.
Zolvas ezeros
4.1.11. Vienas dienas licence
Bicānu, Jāšezerā, Kategradas,
Vienas dienas licence derīga no
Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā konkrētās dienas datuma plkst.
Solkas, Mazā Solkas, Salmeja un
0.00 līdz nākošās dienas plkst.8:00.
Zolvas ezeros
4.1.12. Vienas dienas licence ar
Vienas dienas licence ar atlaidi
atlaidi Bicānu, Jāšezerā,
derīga no konkrētās dienas datuma
Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā
plkst. 0.00 līdz nākošās dienas
Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas,
plkst.8:00.
Salmeja un Zolvas ezeros
4.1.7. Gada bezmaksas licence
Bicānu, Jāšezerā, Kategradas,
12 mēnešus no licences iegādes
Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā konkrētās dienas, derīga no
Solkas, Mazā Solkas, Salmeja,
1.janvāra līdz 31.decembrim.
Zolvas un Rušona ezeros
4.2. Kopējais licenču skaits netiek ierobežots.

10.00

10.00

5.00

3.00

1.50

0.00

5. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm
Bezmaksas gada licences paredzētas:
bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem;
personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
personām ar invaliditāti;
politiski represētām personām;
ūdenstilpju krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem(vecāki un bērni),
makšķerēšanai tikai licencē norādītajā ezerā, t.i., kura krastam pieguļ viņu zemes
īpašums;
5.1.6. personas, kuras sniegušas ievērojamu ieguldījumu 1.1. punktā minēto ezeru krastu zonas
sakopšanā, maluzvejniecības novēršanā, informācijas sniegšanā, kas palīdzējusi novērst
būtiskus draudus videi, u.c., kuras veicot šo ieguldījumu ir darbojušās bez atlīdzības, un
kurām to ar lēmumu piešķīrusi Riebiņu novada dome.
5.2. Licences ar atlaidi, nolikuma 4.1.2.; 4.1.4.; 4.1.6.; 4.1.8.; 4.1.10.; 4.1.12.punkti, tiek
piemērotas maznodrošinātām personām (pie licences iegādes uzrādot pašvaldības, kurā
persona deklarēta , sociālā dienesta lēmumu par šī statusa piešķiršanu).
5.3.
Lai saņemtu gada bezmaksas licenci un licences ar atlaidi, nolikuma 4.1.2.; 4.1.4.;
4.1.6.; 4.1.8.; 4.1.10.; 4.1.12. punkti, šo Noteikumu 5.1. un 5.2. punktā minētajām personām
ir jāiesniedz attiecīgs iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments licencētās
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
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makšķerēšanas organizētājam, kas pamato bezmaksas licences saņemšanu. Licences
izsniegšanas brīdī tiek atzīmēts konkrēts ezers(i)(atstāj neizsvītrotu), kurā licence ir spēkā.

6.
6.1.
6.2.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
6.3.
6.4.
6.5.

Licences saturs un noformējums

Visu veidu licencēm jābūt noformētām atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta prasībām.
Visās licencēs (paraugi šī Nolikuma pielikumos Nr. 2A - H) tiek norādīts:
licencētās makšķerēšanas organizētājs;
licences nosaukums (veids);
licences derīguma termiņš;
makšķerēšanas vieta (Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā
Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeri);
makšķerēšanas vietu šī nolikuma 5.1.5. punktā minētajām personām licencē norāda
atstājot neizsvītrotu tā ezera nosaukumu, kura krastā atrodas attiecīgais zemes
īpašums;
licences numurs;
licences cena(maksas licencēm);
makšķernieka vārds un uzvārds, paraksts;
licences izsniedzēja paraksts un zīmogs.
Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas
nolikumu.
Visas makšķerēšanas licences, arī bezmaksas licences, tiek numurētas, ņemot vērā to
veidu un maksas lielumu par makšķerēšanas licencēm.
Elektroniski iegādātās licencēs norāda: ezeru nosaukumus, licences tipu, cenu un
derīguma datumu.
7.

Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība

7.1. Licenču izplatīšanu darbdienās veic:
7.1.1. Riebiņu novada Rušona pagasta teritoriālā pārvalde (Liepu 5a, Kastīre, Rušona
pag., Riebiņu novads, LV-5329), tālr. 65326101, darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00,
e-pasts: rusona@riebini.lv ;
7.1.2. Riebiņu novada domē (kasē)(Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Riebiņu novads,
LV-5326), tālr. 65324641, darba dienās no plkst. 9.00 - 17.00, e-pasts:
riebini.parvalde@riebini.lv .
7.1.3. DUS “Dinaz”, Aglonas stacijā, Rušona pagastā , Riebiņu novadā, diennakts, tālr.
+371 26158778.
7.1.4.
Licences (izņemot gada bezmaksas licenci un licences ar atlaidi nolikuma 4.1.2.;
4.1.4.; 4.1.6.; 4.1.8.; 4.1.10.; 4.1.12.punkti) var iegādāties arī elektroniski
www.epakalpojumi.lv , vai arī Riebiņu novada domes mājas lapā www.riebini.lv sadaļā
“Makšķerēšanas licences”.
7.1.5. Gada bezmaksas licenci un licences ar atlaidi (nolikuma 4.1.2.; 4.1.4.; 4.1.6.;
4.1.8.; 4.1.10.; 4.1.12.punkti) var iegādāties tikai nolikuma 7.1.1.un 7.1.2. norādītajās
licenču izplatīšanas vietās.
7.2. Riebiņu novada dome var slēgt līgumus ar citām juridiskām personām par licenču
izplatīšanu, par ko plašsaziņas un citos informatīvajos materiālos tiek sniegta atsevišķa
informācija.
7.3. Licenču pārdošana var tikt organizēta arī uz vietas ezera krastā vai citās papildus vietās,
sniedzot par to informāciju vietējos preses izdevumos.

8.

No makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
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8.1. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20 % reizi pusgadā pārskaitāmi valsts
pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
8.2. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 80 % paliek licencētās makšķerēšanas
organizētājam, kas tiek izlietota licencētās makšķerēšanas organizēšanai, zivju resursu
papildināšanai, makšķerēšanas noteikumu un makšķerēšanas Nolikuma prasību
ievērošanas kontroles nodrošināšanai un licenču realizētājiem.

9.

Makšķernieku lomu uzskaites kārtība

9.1. Makšķernieks katras dienas iegūto lomu ieraksta licences otrajā pusē norādītajā formā
(loms kilogramos, zivju skaits vai svars pa sugām), vajadzības gadījumā pārnesot
ierakstus uz atsevišķas lapas.
9.2. Elektroniski iegādātai licencei vai arī elektroniski iegādātām licencēm lomu uzskaites
tabulu aizpildīt tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv vai arī izdrukāt un aizpildīt lomu
uzskaites tabulu pašvaldības mājaslapā www.riebini.lv.
9.3. Visu licenču īpašnieku(izņemot elektroniski iegādātas licences) obligāts pienākums ir
licences kopā ar lomu uzskaites tabulām 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma
termiņa beigām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz licencētās
makšķerēšanas organizētāja adresi. Elektroniski iegādātu licenču īpašniekiem ir
pienākums 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām aizpildīt lomu
uzskaites tabulu tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv.
9.4. Visu veidu licenču īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem nesniegšanas
gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks liegta iespēja
licences iegādes vai saņemšanas gadā un nākamajā gadā, kas seko pēc tā, iegādāties vai
saņemt jebkura veida licences makšķerēšanai.
9.5. Visu vienas diennakts, mēneša un gada bezmaksas licenču īpašnieku obligāts pienākums
ir licences kopā ar aizpildītām lomu uzskaites tabulām iesniegt:
1. licenču iegādes vietās;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi, kura norādīta šī Nolikuma 1.8.punktā;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5. portālā www.epakalpojumi.lv (portālā www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).
9.6. Organizētājs licences ar lomu uzskaites pārskatu katru gadu līdz 1.februārim par
iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem, iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskajā institūtā „BIOR” zivju krājumu novērtēšanai.
9.7. Personām, kuras tiek sauktas pie administratīvās atbildības par Ministru kabineta
2015.gada 22.decembra noteikumu Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi”, 2007.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.295
„Noteikumu par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” vai šī nolikuma pārkāpšanu,
izsniegtā makšķerēšanas licence tiek anulēta, licences vērtība netiek atgriezta, un šīm
personām tiek liegta iespēja iegādāties jaunu makšķerēšanas licenci līdz piemērotā
administratīvā soda izciešanai saskaņā ar informāciju no Sodu reģistra un Integrētās
Iekšlietu Informācijas Sistēmas.

10.Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi
10.1. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
10.1.1. Sniegt informāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, „Vietējā Latgales
avīze”, Riebiņu un Rēzeknes novadu laikrakstos, Riebiņu novada domes mājas lapā
www.riebini.lv un Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv
par pašvaldību saistošajiem noteikumiem par licencēto makšķerēšanu un nodrošināt
atbilstošu norādes zīmju izvietošanu ezeru piekrastē;
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10.1.2. Nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar šī Nolikuma 7. punktu;
10.1.3. Realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
10.1.4. Nodrošināt naudas līdzekļu sadali, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences,
kā arī attiecīgo līdzekļu izmantošanu atbilstoši šī Nolikuma 8. punktā noteiktajām
prasībām;
10.1.5. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981)
pārskatu par licencēto makšķerēšanu 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
makšķerēšanas licences, divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi
līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim – par otro pusgadu;
10.1.6. Uzskaitīt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas
atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā; elektroniski iegādātās licences tiek
automātiski uzskaitītas sistēmā.
10.1.7. Licencētās makšķerēšanas organizētājs nozīmē atbildīgo personu, kura pēc Valsts
vides dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa
iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā
arī reizi gadā iesniedz Valsts vides dienestam informāciju par veiktajiem pasākumiem
ūdenstilpes apsaimniekošanā, tai skaitā par šī Nolikuma 11. punktā paredzētiem
pasākumiem zivju resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās
makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un
uzturēšanā;
10.1.8. Iepazīstināt makšķerniekus ar šo Nolikumu;
10.1.9. Veikt citus pienākumus saskaņā ar šo Nolikumu.

11. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu plāns zivju resursu
saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai
11.1. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot normatīvos aktus, zinātniskās
rekomendācijas un Riebiņu novada domes 2009. gada 12. maija sēdē apstiprinātos noteikumus
„Salmeja un Kaučera ezera apsaimniekošanas noteikumi”, „Jāšezerā –Bicānu ezera
apsaimniekošanas noteikumi”, kas izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 2.
punktu un 2008. gadā Daugavpils universitātes Limnoloģijas institūta izstrādāto „Aizsargājamo
ainavu apvidus „Kaučers”” dabas aizsardzības plānu (apstiprinātu ar Vides ministra 05.06.2009
rīkojumu Nr. 183), 2016. gadā Daugavpils universitātes Limnoloģijas institūta izstrādāto dabas
lieguma „Jāšezerā - Bicānu ezers” dabas aizsardzības plānu, Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskajā institūta „BIOR” izstrādātajiem zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumiem - Bicānu ezeram (2003.g.), Jašezeram (2011.g.) un Kategradas ezeram (2011.g.) un
Rušona ezeram (1998.g.), Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja
ezeriem (2013.g.), Zolvas ezeram(1998. g.), īsteno pasākumu plānu ezeru zivju resursu
saglabāšanai, papildināšanai aizsardzībai.
11.1.1 Viens no apsaimniekošanas plāna mērķiem ir ezeru zivsaimnieciskā potenciāla
saglabāšana un palielināšana. Pašvaldības kā apsaimniekotāja kompetencē ir pasākumi,
kas nodrošina zivju resursu saglabāšanu, papildināšanu un aizsardzību, pasākumi zivju
resursu saglabāšanai un aizsardzībai:
11.1.1.1. regulāra malu zvejniecības apkarošana;
11.1.1.2.pastāvīga makšķerēšanas karšu un licenču esamības pārbaude;
11.1.1.3.vispārējo makšķerēšanas noteikumu un šī nolikuma prasību ievērošanas
kontrole.

12.
12.1.

Licencētās makšķerēšanas kontrole

Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās makšķerēšanas noteikumu
ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes valsts vides
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inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas, kā arī Riebiņu novada pašvaldības
pilnvarotās personas. Licencētās makšķerēšanas nolikumā paredzēto licencētās
makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē atbilstoši kompetencei piedalās arī Valsts
un/vai pašvaldības policija, zemessardze, kā arī licencētās makšķerēšanas organizētājs.
12.2. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi atbilstoši
kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts
ieņēmumu dienests.

13.

Nolikuma darbības laiks

13.1. Šis Nolikums stājas spēkā pēc saskaņošanas Zemkopības ministrijā, Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR”, Valsts vides dienestā, Dabas
aizsardzības pārvaldē un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un
apstiprināšanas ar Riebiņu novada domes saistošajiem noteikumiem likuma „Par
pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā.
13.2. Saistošie noteikumi darbojas 10 gadus no to spēkā stāšanās brīža.

14.

Nolikuma pielikumi

14.1. Licencētās makšķerēšanas vietas – Salmeja un Kaučera (pielikums Nr.1A) Eikša, Lielā
Solkas un Mazā Solkas (pielikums Nr.1B), Jāšezerā un Bicānu (pielikums Nr.1C),
Kategradas (pielikums Nr.1D), Lielā Kurtaša (pielikums Nr.1E), Rušona (pielikums
Nr.1F), Zolvas (pielikums Nr.1 H ezeru) shēmas;
14.2. Licenču paraugi (pielikums Nr.2A – 2D);
14.3. Loma uzskaites forma (pielikums Nr.3);
14.4. Nolikuma saskaņojumu lapa ar institūcijām (Pielikums Nr.4.)
14.5. Riebiņu novada un Riebiņu novada Rušonas pagasta administratīvās teritorijas karte, kura
ir izvietota arī stendos pie ezeriem, kuros notiek licencētā makšķerēšana.

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs

P.Rožinskis

8

Pielikums Nr. 1A
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera,
Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas,
Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros
Salmeja un Kaučera ezera shēma

9

Pielikums Nr. 1B
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera,
Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas,
Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros
Eikšas ezera, Lielā Solkas (Lielā Solkas ) un Mazā Solkas (Mazā Solkas) ezeru shēma

10

Pielikums Nr. 1C
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera,
Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas,
Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros
Jāšezerā un Bicānu ezeru shēma

11

Pielikums Nr. 1D
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera,
Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas,
Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros
Kategradas (Kategrades) ezera shēma

12

Pielikums Nr. 1E
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera,
Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas,
Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros
Lielā Kurtaša (Lielā Kurtoša ) ezera shēma

13

Pielikums Nr. 1F
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera,
Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas,
Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros
Rušona ezera shēma

Pielikums Nr. 1H
14

Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera,
Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas,
Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros
Zolvas ezera shēma
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Riebiņu novada dome

Riebiņu novada dome

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv

GADA LICENCE
RUŠONA EZERĀ Nr.00000

GADA LICENCE
RUŠONA EZERĀ Nr.00000

Licences cena 30,00 EUR

Licences cena 30,00 EUR

Licences derīguma termiņš _______________

Licences derīguma termiņš _______________

Makšķerēšana
notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc
saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti
darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas
elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Makšķerēšana
notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc
saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti
darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas
elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā
www.epakalpojumi.lv
(portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).
Licence izsniegta ______________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas
kārtību.

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā
www.epakalpojumi.lv
(portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).
Licence izsniegta ____________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas
kārtību.

Licenci saņēma _______________________________
(paraksts)

Licenci saņēma _______________________________
(paraksts)

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________
Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________
Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu
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Riebiņu novada dome

Riebiņu novada dome

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv

GADA LICENCE AR ATLAIDI
RUŠONA EZERĀ Nr.00000

GADA LICENCE AR ATLAIDI
RUŠONA EZERĀ Nr.00000

Licences cena 15,00 EUR
Licences cena 15,00 EUR
Licences derīguma termiņš _______________

Licences derīguma termiņš _______________

Makšķerēšana
notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no
1.novembra līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo
laiku tiek uzskatīts laika periods no vienas
stundas pēc saulrieta līdz vienai stundai pirms
saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem ūdens
transportlīdzekļiem
jābūt
aprīkotiem
ar
nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu
mākslīgās gaismas elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Makšķerēšana
notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc
saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem
jābūt
aprīkotiem
ar
nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu
mākslīgās gaismas elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā
www.epakalpojumi.lv
(portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).
Licence izsniegta ______________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________(adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas
kārtību.

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā
www.epakalpojumi.lv
(portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).
Licence izsniegta ____________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas
kārtību.

Licenci saņēma __________________________(paraksts)

Licenci saņēma _________________________(paraksts)

Licenci izsniedza______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________
Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________
Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu
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Riebiņu novada dome

Riebiņu novada dome

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv

MĒNEŠA LICENCE
RUŠONA EZERĀ Nr.00000

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv

MĒNEŠA LICENCE
RUŠONA EZERĀ Nr.00000

Licences cena 15,00 EUR
Licences cena 15,00 EUR
Licences derīguma termiņš _______________

Licences derīguma termiņš _______________

Makšķerēšana
notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no
1.novembra līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo
laiku tiek uzskatīts laika periods no vienas
stundas pēc saulrieta līdz vienai stundai pirms
saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem ūdens
transportlīdzekļiem
jābūt
aprīkotiem
ar
nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu
mākslīgās gaismas elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Makšķerēšana
notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc
saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem
jābūt
aprīkotiem
ar
nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu
mākslīgās gaismas elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā
www.epakalpojumi.lv
(portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).
Licence izsniegta ______________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas
kārtību.

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā
www.epakalpojumi.lv
(portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).
Licence izsniegta ____________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________(adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas
kārtību.

Licenci saņēma __________________________(paraksts)

Licenci saņēma __________________________(paraksts)

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________
Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________
Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu
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Riebiņu novada dome

Riebiņu novada dome

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv

MĒNEŠA LICENCE AR ATLAIDI
RUŠONA EZERĀ Nr.00000

MĒNEŠA LICENCE AR ATLAIDI
RUŠONA EZERĀ Nr.00000

Licences cena 7.50 EUR
Licences cena 7.50 EUR
Licences derīguma termiņš _______________
Licences derīguma termiņš _______________
Makšķerēšana
notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no
1.novembra līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo
laiku tiek uzskatīts laika periods no vienas
stundas pēc saulrieta līdz vienai stundai pirms
saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem ūdens
transportlīdzekļiem
jābūt
aprīkotiem
ar
nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu
mākslīgās gaismas elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Makšķerēšana
notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc
saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem
jābūt
aprīkotiem
ar
nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu
mākslīgās gaismas elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).
Licence izsniegta ______________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas
kārtību.

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).
Licence izsniegta ____________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas
kārtību.

Licenci saņēma __________________________(paraksts)

Licenci saņēma __________________________(paraksts)

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________

Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu

Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu
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Riebiņu novada dome

Riebiņu novada dome

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv

VIENAS DIENAS LICENCE
RUŠONA EZERĀ Nr.00000
(Vienas dienas licence derīga no konkrētās dienas
datuma plkst. 0.00 līdz nākošās dienas plkst.8:00)
Licences cena 5,00 EUR

VIENAS DIENAS LICENCE
RUŠONA EZERĀ Nr.00000
(Vienas dienas licence derīga no konkrētās dienas
datuma plkst. 0.00 līdz nākošās dienas plkst.8:00)
Licences cena 5,00 EUR

Licences derīguma termiņš _______________
Licences derīguma termiņš _______________
Makšķerēšana
notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no
1.novembra līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo
laiku tiek uzskatīts laika periods no vienas
stundas pēc saulrieta līdz vienai stundai pirms
saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem ūdens
transportlīdzekļiem
jābūt
aprīkotiem
ar
nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu
mākslīgās gaismas elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Makšķerēšana
notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc
saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem
jābūt
aprīkotiem
ar
nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu
mākslīgās gaismas elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

Licence izsniegta ______________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas kārtību.

Licence izsniegta ____________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas kārtību.

Licenci saņēma _____________________________(paraksts)

Licenci saņēma _____________________________(paraksts)

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________

Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu

Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu
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Riebiņu novada dome

Riebiņu novada dome

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv

VIENAS DIENAS LICENCE AR ATLAIDI
RUŠONA EZERĀ Nr.00000
(Vienas dienas licence derīga no konkrētās dienas
datuma plkst. 0.00 līdz nākošās dienas plkst.8:00)
Licences cena 2.50 EUR

VIENAS DIENAS LICENCE AR ATLAIDI
RUŠONA EZERĀ Nr.00000
(Vienas dienas licence derīga no konkrētās dienas
datuma plkst. 0.00 līdz nākošās dienas plkst.8:00)
Licences cena 2.50 EUR

Licences derīguma termiņš _______________
Licences derīguma termiņš _______________
Makšķerēšana
notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no
1.novembra līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo
laiku tiek uzskatīts laika periods no vienas
stundas pēc saulrieta līdz vienai stundai pirms
saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem ūdens
transportlīdzekļiem
jābūt
aprīkotiem
ar
nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu
mākslīgās gaismas elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Makšķerēšana
notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc
saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem
jābūt
aprīkotiem
ar
nepārtraukti darbojošos un skaidri saskatāmu
mākslīgās gaismas elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

Licence izsniegta ______________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas kārtību.

Licence izsniegta ____________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas kārtību.

Licenci saņēma _____________________________(paraksts)

Licenci saņēma _____________________________(paraksts)

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________

Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu

Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu
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Riebiņu novada dome
Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv
GADA LICENCE
BICĀNU, JĀŠEZERĀ, KATEGRADAS, EIKŠA,
KAUČERA, LIELĀ KURTAŠA, LIELĀ SOLKAS,
MAZĀ SOLKAS,
SALMEJA UN ZOLVAS EZEROS Nr.00000

Riebiņu novada dome
Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv
GADA LICENCE
BICĀNU, JĀŠEZERĀ, KATEGRADAS, EIKŠA,
KAUČERA, LIELĀ KURTAŠA, LIELĀ SOLKAS,
MAZĀ SOLKAS,
SALMEJA UN ZOLVAS EZEROS Nr.00000

Licences cena 20,00 EUR

Licences cena 20,00 EUR

Licences derīguma termiņš _______________

Licences derīguma termiņš _______________

Makšķerēšana
notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc
saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti
darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas
elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Makšķerēšana
notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz
30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek uzskatīts
laika periods no vienas stundas pēc saulrieta līdz
vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti
darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas
elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

Licence izsniegta ______________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas kārtību.

Licence izsniegta ____________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas kārtību.

Licenci saņēma ______________________________(paraksts)

Licenci saņēma _____________________________(paraksts)

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________

Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu

Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu
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Riebiņu novada dome

Riebiņu novada dome

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv
GADA LICENCE AR ATLAIDI
BICĀNU, JĀŠEZERĀ, KATEGRADAS, EIKŠA,
KAUČERA, LIELĀ KURTAŠA, LIELĀ SOLKAS,
MAZĀ SOLKAS, SALMEJA UN ZOLVAS EZEROS
Nr.00000

GADA LICENCE AR ATLAIDI
BICĀNU, JĀŠEZERĀ, KATEGRADAS, EIKŠA,
KAUČERA, LIELĀ KURTAŠA, LIELĀ SOLKAS,
MAZĀ SOLKAS, SALMEJA UN ZOLVAS EZEROS
Nr.00000

Licences cena 10,00 EUR
Licences cena 10,00 EUR
Licences derīguma termiņš _______________
Licences derīguma termiņš _______________
Makšķerēšana
notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra līdz
30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek uzskatīts
laika periods no vienas stundas pēc saulrieta līdz vienai
stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti
darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas
elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta līdzeklī.

Makšķerēšana
notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc saulrieta
līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti
darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas
elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

Licence izsniegta ______________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas kārtību.

Licence izsniegta ____________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas kārtību.

Licenci saņēma ___________________________(paraksts)

Licenci saņēma ___________________________(paraksts)

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________
Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________
Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu
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Riebiņu novada dome

Riebiņu novada dome

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv
MĒNEŠA LICENCE
BICĀNU, JĀŠEZERĀ, KATEGRADAS, EIKŠA,
KAUČERA, LIELĀ KURTAŠA, LIELĀ SOLKAS,
MAZĀ SOLKAS,
SALMEJA UN ZOLVAS EZEROS Nr.00000

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv
MĒNEŠA LICENCE
BICĀNU, JĀŠEZERĀ, KATEGRADAS, EIKŠA,
KAUČERA, LIELĀ KURTAŠA, LIELĀ SOLKAS,
MAZĀ SOLKAS,
SALMEJA UN ZOLVAS EZEROS Nr.00000

Licences cena 10,00 EUR

Licences cena 10,00 EUR

Licences derīguma termiņš _______________

Licences derīguma termiņš _______________

Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc saulrieta
līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti
darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas
elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc
saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti
darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas
elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

Licence izsniegta ______________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas kārtību.

Licence izsniegta ____________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas kārtību.

Licenci saņēma _____________________________(paraksts)

Licenci saņēma _____________________________(paraksts)

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________

Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu

Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu
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Riebiņu novada dome

Riebiņu novada dome

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv
MĒNEŠA LICENCE AR ATLAIDI
BICĀNU, JĀŠEZERĀ, KATEGRADAS, EIKŠA,
KAUČERA, LIELĀ KURTAŠA, LIELĀ SOLKAS,
MAZĀ SOLKAS,
SALMEJA UN ZOLVAS EZEROS Nr.00000

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv
MĒNEŠA LICENCE AR ATLAIDI
BICĀNU, JĀŠEZERĀ, KATEGRADAS, EIKŠA,
KAUČERA, LIELĀ KURTAŠA, LIELĀ SOLKAS,
MAZĀ SOLKAS,
SALMEJA UN ZOLVAS EZEROS Nr.00000

Licences cena 5,00 EUR

Licences cena 5,00 EUR

Licences derīguma termiņš _______________

Licences derīguma termiņš _______________

Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc
saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti
darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas
elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc saulrieta
līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti
darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas
elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

Licence izsniegta ______________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas kārtību.

Licence izsniegta ____________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas kārtību.

Licenci saņēma _____________________________(paraksts)

Licenci saņēma ____________________________(paraksts)

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________

Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu

Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu
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Riebiņu novada dome

Riebiņu novada dome

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv
VIENAS DIENAS LICENCE
BICĀNU, JĀŠEZERĀ, KATEGRADAS, EIKŠA,
KAUČERA, LIELĀ KURTAŠA, LIELĀ SOLKAS,
MAZĀ SOLKAS,
SALMEJA UN ZOLVAS EZEROS Nr.00000
(Vienas dienas licence derīga no konkrētās dienas
datuma plkst. 0.00 līdz nākošās dienas plkst.8:00)

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv
VIENAS DIENAS LICENCE
BICĀNU, JĀŠEZERĀ, KATEGRADAS, EIKŠA,
KAUČERA, LIELĀ KURTAŠA, LIELĀ SOLKAS,
MAZĀ SOLKAS,
SALMEJA UN ZOLVAS EZEROS Nr.00000
(Vienas dienas licence derīga no konkrētās dienas datuma
plkst. 0.00 līdz nākošās dienas plkst.8:00)

Licences cena 3,00 EUR

Licences cena 3,00 EUR

Licences derīguma termiņš _______________

Licences derīguma termiņš _______________

Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc
saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti
darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas
elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc
saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti
darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas
elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

Licence izsniegta ______________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas kārtību.

Licence izsniegta ____________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas kārtību.

Licenci saņēma _____________________________(paraksts)

Licenci saņēma _____________________________(paraksts)

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________
Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________
Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu
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Riebiņu novada dome

Riebiņu novada dome

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv
VIENAS DIENAS LICENCE AR ATLAIDI
BICĀNU, JĀŠEZERĀ, KATEGRADAS, EIKŠA,
KAUČERA, LIELĀ KURTAŠA, LIELĀ SOLKAS,
MAZĀ SOLKAS, SALMEJA UN ZOLVAS EZEROS
Nr.00000

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv
VIENAS DIENAS LICENCE AR ATLAIDI
BICĀNU, JĀŠEZERĀ, KATEGRADAS, EIKŠA,
KAUČERA, LIELĀ KURTAŠA, LIELĀ SOLKAS,
MAZĀ SOLKAS, SALMEJA UN ZOLVAS EZEROS
Nr.00000

(Vienas dienas licence derīga no konkrētās dienas datuma
plkst. 0.00 līdz nākošās dienas plkst.8:00)

(Vienas dienas licence derīga no konkrētās dienas datuma
plkst. 0.00 līdz nākošās dienas plkst.8:00)

Licences cena 1.50 EUR

Licences cena 1.50 EUR

Licences derīguma termiņš _______________

Licences derīguma termiņš _______________

Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc
saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti
darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas
elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc
saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti
darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas
elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

Licence izsniegta ______________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas kārtību.

Licence izsniegta ____________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas kārtību.

Licenci saņēma _____________________________(paraksts)

Licenci saņēma ____________________________(paraksts)

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________
Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________
Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu
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Riebiņu novada dome

Riebiņu novada dome

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv
GADA BEZMAKSAS LICENCE
BICĀNU, JĀŠEZERĀ, KATEGRADAS, EIKŠA,
KAUČERA, LIELĀ KURTAŠA, LIELĀ SOLKAS,
MAZĀ SOLKAS, SALMEJA,ZOLVAS UN
RUŠONA EZEROS Nr.00000

Reģ.Nr. 90001882087, juridiskā adrese: Saules ielā 8,
Riebiņi, Riebiņu novads, LV - 5326
T. 65324376, fakss 65324375,
e- pasts: riebini@riebini.lv
GADA BEZMAKSAS LICENCE
BICĀNU, JĀŠEZERĀ, KATEGRADAS, EIKŠA,
KAUČERA, LIELĀ KURTAŠA, LIELĀ SOLKAS,
MAZĀ SOLKAS, SALMEJA,ZOLVAS UN RUŠONA
EZEROS Nr.00000

Licences derīguma termiņš _______________

Licences derīguma termiņš _______________

Licences pamatojums__________________________

Licences pamatojums____________________________

Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc
saulrieta līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti
darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas
elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumiem”, ievērojot šādas atkāpes un papildus
prasības:
1. aizliegts makšķerēt no ezeru salām, kurās notiek
licencētā makšķerēšana;
2. aizliegts atrasties ar ūdens transporta līdzekļiem
ūdenstilpē diennakts tumšajā laikā no 1.novembra
līdz 30.aprīlim (par diennakts tumšo laiku tiek
uzskatīts laika periods no vienas stundas pēc saulrieta
līdz vienai stundai pirms saullēkta);
3. diennakts
tumšajā
laikā
visiem
ūdens
transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem ar nepārtraukti
darbojošos un skaidri saskatāmu mākslīgās gaismas
elementu.
4. Obligāti ir jābūt glābšanas vestei katram
makšķerniekam, kurš atrodas ūdens transporta
līdzeklī.

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719
1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

Par konstatētiem Makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem zvanīt: Riebiņu novada domes
atbildīgajai personai – t. 26495719
1 mēneša laikā pēc termiņa beigām, aizpildot otrā pusē
esošo tabulu, Licence obligāti jānodod vienā no
norādītajām vietām:
1. licenču iegādes vietā;
2. nosūtīt pa pastu uz Pašvaldības adresi;
3. skenētā veidā uz e-pasta adresi riebini@riebini.lv ;
4. speciāli ierīkotās vietās - licenču pastkastēs;
5.portālā www.epakalpojumi.lv (portālā
www.epakalpojumi.lv iegādātās licences).

Licence izsniegta ______________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas kārtību.

Licence izsniegta ____________________________
(vārds, uzvārds)
Dzīv.___________________________________ (adrese)
Apliecinu, ka esmu iepazinies ar Nolikumā minētajiem
normatīvajiem aktiem un licencētās makšķerēšanas kārtību.

Licenci saņēma _____________________________(paraksts)

Licenci saņēma _____________________________(paraksts)

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________

Licenci izsniedza_______________________
(vārds, uzvārds)
201_. gada ________________________

Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu

Bez personas datiem un makšķerēšanas datuma licence
uzskatāma par nederīgu
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Pielikums Nr. 3
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera,
Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas,
Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros

Makšķernieka lomu uzskaites tabula
Datums

Ūdenstilpnes
nosaukums

Zivju suga

Zivju skaits
(gab.)

Zivju svars
(kg)

1) Visu licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites

tabulām 5 darba dienu laikā pēc licences termiņa beigām iesniegt licenču iegādes vietās
vai arī nosūtīt pa pastu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi. Elektroniski
iegādātu licenču īpašniekiem ir pienākums 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma
termiņa beigām aizpildīt lomu uzskaites tabulu tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv.”
 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 nākošajā gadā) iegādāties jebkura veida licences makšķerēšanai.

Makšķernieks _________________________
(vārds, uzvārds)
Paraksts______________________________
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Pielikums Nr. 4
Nolikumam par licencēto makšķerēšanu
Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera,
Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas,
Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros
Nolikuma par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas,
Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas
un Rušona ezeros
Saskaņojumu lapa:

Zemkopības ministrija
2018. gada ___. __________________
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts „BIOR”
2018. gada ___. __________________

Valsts vides dienests
2018. gada ___. __________________

Dabas aizsardzības pārvalde
2018. gada ___. __________________

Rēzeknes novada dome
2018.gada ___.___________________

Aglonas novada dome
2018.gada ___.___________________

Riebiņu novada dome
2018. gada ___. __________________

30

31

32

Paskaidrojuma raksts
Riebiņu novada domes 2018. gada 16. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2018
“NOLIKUMS “Par licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera,
Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un
Rušona ezeros”’
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta
satura izklāsts.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

Informācija
1.1. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu kārtību, kādā
tiek organizēta licencētā makšķerēšana Bicānu, Jāšezerā,
Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā
Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros.
1.2. Saistošie noteikumi izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta
2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”,
Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”,
pamatojoties uz Riebiņu novada domes 2009. gada 12. maija
sēdē apstiprinātajiem noteikumiem „Salmeja un Kaučera ezera
apsaimniekošanas noteikumi”, „Jāšezerā –Bicānu ezera
apsaimniekošanas noteikumi”, kas izdoti saskaņā ar LR likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta 2. punktu un 2008. gadā
Daugavpils universitātes Limnoloģijas institūta izstrādāto
„Aizsargājamo ainavu apvidus „Kaučers”” dabas aizsardzības
plānu (apstiprinātu ar Vides ministra 05.06.2009 rīkojumu Nr.
183), 2016. gadā Daugavpils universitātes Limnoloģijas institūta
izstrādāto dabas lieguma „Jāšezerā - Bicānu ezers” dabas
aizsardzības plānu, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides
zinātniskajā
institūta
„BIOR”
izstrādātajiem
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem - Bicānu ezeram
(2003.g.), Jašezeram (2011.g.) un Kategradas ezeram (2011.g.)
un Rušona ezeram (1998.g.), Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša,
Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja ezeriem (2013.g.), Zolvas
ezeram(1998. g.), īsteno pasākumu plānu ezeru zivju resursu
saglabāšanai, papildināšanai aizsardzībai.
2.1. Licencēto makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas,
Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas,
Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros organizē Riebiņu novada
dome.
2.2. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumiem”.
2.3. Saistošos noteikumos norādīti papildus noteikumi, vides un
dabas resursu aizsardzības prasības un pašvaldību lēmumi,
licenču veidi, skaits un maksa, licenču cenu atlaižu piemērošana,
licenču noformējums, realizācija, iegūto līdzekļu izlietojums,
lomu uzskaite, pašvaldības sniegtie pakalpojumi un pienākumi,
makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanas
kontrolei.
Licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 80% no
licenču realizācijā iegūtās kopējās summas, kas tiek izmantoti
zivju krājumu pavairošanai, vides un zivju aizsardzības un
licencētās makšķerēšanas organizēšanas nodrošināšanai.
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4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Tiešie ieguvēji būs Riebiņu novada iedzīvotāji un viesi, kuri
nodarbojas ar makšķerēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategradas,
Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas,
Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros. Netiešie ieguvēji būs tūrisma
pakalpojumu sniedzēji – viesu mājas minēto ezeru apkārtnē, kā
arī
makšķerēšanas inventāra veikali. Līdz ar pieaugošo
apgrozījumu ar makšķerēšanu saistītajās nozarēs, palielināsies
ieņēmumi valsts budžetā nodokļu veidā.
5.1. Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var
griezties Riebiņu novada domē Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu
pag., Riebiņu novads.
5.2. Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās
procedūras, privātpersonas, pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas no
Riebiņu novada domes, šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās datuma Administratīvā rajona tiesa,
Rēzeknes tiesu nams, Atbrīvošanas aleja 88, Rēzekne, LV-4601.
Papildus uzklausīti ieteikumi no makšķerniekiem, kuri tika
sniegti mutiski darba procesā.

Priekšsēdētājs

P. Rožinskis
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