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 ar Alsungas novada domes sēdes  
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 09.02.2012. Nr.1/2012 

 

 „PAR LICENCĒTO MAKŠĖERĒŠANU ZVIRGZDU EZERĀ” 
 

Izdoti saskaĦā ar likumu „Par pašvaldībām” 

43.panta 13.punktu un Zvejniecības likuma 10.panta 3.punktu 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

1.1.           Zvirgzdu ezers atrodas Alsungas un Kuldīgas novada  teritorijā. Tā platība ir 75 ha. 
1.2.           SaskaĦā ar Civillikuma 1102. panta I pielikumu Zvirgzdu ezers ir publiska 

ūdenstilpne. 
1.3.Zvirgzdu ezers ir iznomāts SIA „Zvirgzdu ezers” saskaĦā ar Kuldīgas novada domes 

2011.gada 25. augusta pilnvarojumu un 2009.gada 18.jūnija „Ūdenstilpes nomas līgumu” Nr.6. starp 
Alsungas pašvaldību un SIA „Zvirgzdu ezers”. 

1.3.           Licencētā makšėerēšana Zvirgzdu ezerā tiek ieviesta saskaĦā ar Ministru kabineta 
2003. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 574 "Licencētās amatierzvejas - makšėerēšanas - kārtība" un 
1999.gadā Alsungas pagasta domē apstiprinātajiem "Zvirgzdu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem" ar nolūku regulāri (vismaz vienu reizi trijos gados) papildināt zivju krājumus makšėernieku 
vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt 
ezera un tā piekrastes antropogēno slodzi. 

1.4.           Licencēto makšėerēšanu Zvirgzdu ezerā organizē Alsungas un Kuldīgas novadu 
pilnvarots Zvirgzdu ezera nomnieks SIA „Zvirgzdu ezers” (reăistrācijas Nr. 41203018190), adrese: „Oši” 
Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads, LV-3312, tālr. 63351321. 

         

2. Licencētās makšėerēšanas noteikumi 

2.1.            Licencētā makšėerēšana tiek noteikta visā Zvirgzdu ezera platībā. 
2.2.    Licencētā makšėerēšana notiek saskaĦā ar Ministru kabineta 2009. gada 22.decembra 

MK noteikumiem nr.1498. “Makšėerēšanas noteikumi” ar šādām izmaiĦām: 



           2.2.1.laikā no 1.maija līdz 31. maijam atĜauts makšėerēt tikai no licencētās makšėerēšanas 
organizētāja izīrētām laivām; 
            2.3. Zvirgzdu ezerā vēžošanas un zemūdens medību rīku izmantošana nav atĜauta. 

3. Licencētās makšėerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšėerēšanas licencēm 

3.1.   Licences veids un cena: 
3.1.1.    atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence, 
 izĦemot makšėerēšanu no laivas periodā no  
1. maija līdz 31. maijam -                                                           Ls 2.00; 
3.1.2.     vienas dienas licence makšėerēšanai 

no laivas no 1. maija līdz 31. maijam -                                 Ls 4.00; 
3.1.3.   gada bezmaksas licence -                                               bezmaksas 
3.1.4. vienas dienas bezmaksas licence, 
 izĦemot makšėerēšanu no laivas periodā no  
1. maija līdz 31. maijam                                                              bezmaksas 
3.1.4. Ledus sezonas vienas dienas licence -                              Ls 1.00 
3.1.5.Atklātā ūdens sezonas licence 2 mēnešiem                       Ls  8.00 

 
3.2.   Licenču derīguma termiĦi: 
3.2.1. atklātā ūdens sezonas vienas dienas licence– derīga vienu diennakti, izĦemot 
makšėerēšanu no laivas periodā no 1. maija līdz 31. maijam;  
3.2.2.vienas dienas licence makšėerēšanai no laivas no 1. maija līdz 31. maijam - derīga vienu 
diennakti makšėerēšanai no laivas maija mēnesī; 
3.3.3. ledus sezonas vienas dienas licence - derīga vienu diennakti ledus sezonā; 

  3.2.3. gada bezmaksas licence – derīga visu kalendāro gadu, izĦemot   makšėerēšanai no 
laivas periodā no 1. maija līdz 31. maijam; 
   3.2.4. Atklātā ūdens sezonas licence 2 mēnešiem – derīga 2 mēnešus no pārdošanas dienas, 
izĦemot makšėerēšanai no laivas no 1. maija līdz 31. maijam. 
3.2.5. Vienas dienas bezmaksas licence - derīga vienu diennakti, izĦemot makšėerēšanu no laivas 
periodā no 1. maija līdz 31. maijam.                                  
3.3. Kopējais licenču skaits netiek ierobežots.  

4, Kārtība, kādā samazināma maksa par makšėerēšanas licencēm 

4. 1 Gada bezmaksas licences paredzēta: Zvirgzdu ezera piekrastes zemju īpašniekiem un viĦu ăimenes 
locekĜiem saskaĦā ar pašvaldības apstiprinātu sarakstu; 
4.2.  Vienas dienas bezmaksas licence paredzēta: 
4.2.1. Bērniem un pusaudžiem līdz 16. gadu vecumam; 
4.2.2. Personām, kas vecākas par 65. gadiem; 
4.2.3. Invalīdiem; 
4.2.4. Politiski represētām personām; 

5.  Makšėerēšanas licences saturs un noformējums 

5.1.  Licence (1. pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts: 
5.1.1.     licences nosaukums (veids); 
5.1.2.     licences numurs; 
5.1.3.     licences derīguma laiks; 
5.1.4.     licences cena; 
5.1.5.     makšėernieka vārds, uzvārds, paraksts; 
5.1.6.     licences izsniedzēja vārds, uzvārds, paraksts; 



5.1.7. makšėerēšanas vieta; 
5.1.8. makšėerēšanas organizētājs. 
5.2.  Licences pasaknī makšėernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās makšėerēšanas 

nolikumu. 
           5.3.Visas licences tiek numurētas un reăistrētas licenču uzskaites žurnālā. 

  
  

6.  Makšėerēšanas licenču realizācijas kārtība 

6.1. Licenču izplatīšanu veic Alsungas novada  „EzermaĜos”, tālr. 63351321 un „Ėīšos” tel. Nr. 
63353427, katru dienu no plkst. 800-2000. 

7.  LīdzekĜu izlietojums, kas iegūti, realizējot makšėerēšanas licences 
  
7.1. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20 % reizi pusgadā – līdz 10.jūlijam par pirmo 
pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu – pārskaitāmi valsts pamatbudžetā Zivju fonda 
dotācijas ieĦēmumu veidošanai. 
  

      7.2. 80% no iegūtās summas paliek licencētās makšėerēšanas organizētāja rīcībā un, 
savstarpēji saskaĦojot ar pašvaldību un licencētās makšėerēšanas organizētāju, tiek izmantoti 
Zvirgzdu ezera vides un zivju resursu aizsardzības, zivju krājumu pavairošanas un licencētās 
makšėerēšanas organizēšanas pasākumu nodrošināšanai. 

8.  Makšėernieku lomu uzskaites kārtība 

8.1.           Makšėernieks katras dienas lomu ieraksta licences otrajā pusē norādītajā 
uzskaites formā (3. pielikums), norādot lomu kilogramos pa atsevišėām sugām (limitētās sugas arī 
gabalos), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišėas lapas. Ar loma uzskaites datiem aizpildītā 
licence 10 dienu laikā pēc derīguma termiĦa beigām jānodod vai jānosūta licencētās makšėerēšanas 
organizētājam (SIA „Zvirgzdu ezers”, Alsungā, Alsungas novads, Aigai Ėikurei, LV-3306) nedēĜas laikā 
pēc tās derīguma termiĦa beigām.  

8.2.           Licences ar lomu uzskaiti līdz nākamā gada 1. februārim licencētās makšėerēšanas 
organizētājs nosūta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam „BIOR”. 
  
  

9. Licencētās makšėerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi 
  
9.1. Licencētās makšėerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi: 
9.1.2.      sadarbībā ar Alsungas novada pašvaldību, sniegt informāciju laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis” un laikrakstā „Kurzemnieks” par licencētās makšėerēšanas ieviešanu Zvirgzdu ezerā, un 
nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Zvirgzdu ezera piekrastē; 

9.1.3.      nodrošināt makšėerēšanas realizāciju ezera tuvumā, laikā, kad ir atĜauta makšėerēšana; 
9.1.4.      reăistrēt, uzskaitīt un realizēt makšėerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām; 
9.1.5.      nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekĜu sadali atbilstoši šī nolikuma 7. 

punktā noteiktajām prasībām; 
9.1.6.      iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981) pārskatu par 

licencēto makšėerēšanu divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu - attiecīgi līdz 15.jūlijam un 
15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieĦēmumu veidošanai naudas 
līdzekĜus, kas iegūti realizējot makšėerēšanas licences, divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – 
attiecīgi līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu;  

9.1.7.      papildināt zivju krājumus saskaĦā ar 1999. gadā Alsungas pagasta padomē 
apstiprinātajiem „Zvirgzdu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem” un ūdenstilpes nomas 
līguma prasībām; 



9.1.8.      piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru 
gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpju 
apsaimniekošanā, zivju resursu papildināšanā un licencētās makšėerēšanas organizēšanai nepieciešamās 
infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā; 

9.1.9.      veikt makšėernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 8. punktam; 
9.1.10.  iepazīstināt makšėerniekus ar Zvirgzdu ezera licencētās makšėerēšanas nolikumu; 
9.1.11.      veikt citus pienākumus saskaĦā ar ūdenstilpes licencētās makšėerēšanas nolikumu. 
9.2. Licencētās makšėerēšanas organizētājs sniedz makšėerniekiem sekojošus pakalpojumus, 

kas nav ietverti licences cenā: 
9.2.1.     izīrē laivas; 
9.2.2.     izīrē atpūtas līdzekĜus; 
9.2.3.     sniedz konsultācijas par makšėerēšanas vietām. 

Makšėerēšanas un vides aizsardzības kontrole 
  

10.1.Licencētās makšėerēšanas noteikumu ievērošanu kontrolē Vides aizsardzības un reăionālās attīstības 
ministrijas Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeĦu pārvaldes valsts vides inspektori, Dabas 
aizsardzības pārvaldes inspektori. 
10.2.Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās sabiedriskie vides inspektori, pašvaldības 
attiecīgi pilnvarotas institūcijas, policija, zemessardze, kā arī licencētās makšėerēšanas organizētājs. 
  
  

11. Spēkā stāšanās laiks un darbības ilgums 
 

11.1. Nolikums par licencēto makšėerēšanu Zvirgzdu ezerā pēc tā saskaĦošanas šī nolikuma 
saskaĦojuma lapā norādītajās institūcijās un apstiprināšanas ar Alsungas novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā; 
11.2. Nolikums ir spēkā trīs gadus kopš tā spēkā stāšanās brīža. 

  

 

Priekšsēdētājs ______________________________________G.Rozentāls 

 


