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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

2017. gada 27. jūlijā                                                                            10 

                                                                                                                          Nr.________ 

                                                                                                               (protokols Nr.7, 6.§) 

                                           

                                                        

„GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2017.GADA 30.MARTA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.6 „NOLIKUMS PAR LICENCĒTO 

MAKŠĶERĒŠANU USMAS EZERĀ““  
 

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma  

10.panta piekto daļu 

 

       Izdarīt Ventspils novada domes 2017. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. 6 

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā“ šādus grozījumus: 

1. Svītrot 6.1.apakšpunktu. 

2. Svītrot III.nodaļu. 

3. Aizstāt 12.punktā skaitli „13” ar skaitli „12”. 

4. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā: 

„Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, nekavējoties pēc katras šī 

nolikuma 6.2.apakšpunktā minētās zivs noķeršanas (tās paturēšanai lomā), bet pārējos 

gadījumos – dienas beigās, obligāti jāreģistrē savs loms, norādot datumu, zivju sugu, 

loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot licences otrajā pusē norādītajā tabulā, 

kā arī internetvietnē www.epakalpojumi.lv iegādātajām licencēm izdrukātā dokumenta 

otrajā pusē (pielikums Nr.13).”. 

5. Aizstāt 23.2.apakšpunktā skaitli „18” ar skaitli „16”. 

6. Aizstāt 23.4.apakšpunktā skaitli „7” ar skaitli „18”. 

7. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā: 

„Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu 

savas kompetences ietvaros veic licencētās makšķerēšanas organizētājs, kā arī Ventspils 

novada domes pilnvarotās personas.”. 

8. Svītrot 24.punkta visus apakšpunktus. 

9. Izteikt XI.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

„XI. Noslēguma jautājumi”. 

10. Svītrot 28.punktu. 

11. Svītrot 1.pielikumu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                      A. Mucenieks 
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Ventspils novadā  

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.10  

„Grozījumi Ventspils novada domes 2017.gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr.6 

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā””  

Paskaidrojuma raksta  

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi „Grozījumi Ventspils novada domes 2017.gada 

30.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „ Nolikums par licencēto 

makšķerēšanu Usmas ezerā”” izdoti, ņemot vērā Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada 08.maijā Ventspils 

novada pašvaldībai iesniegtajā atzinumā Nr.1-18/3559 „Par 

saistošajiem noteikumiem Nr.6” norādītos iebildumus, kas likuma 

„Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā paredzētajā kārtībā izteikti 

Ventspils novada domes izdoto saskaņā ar Zvejniecības likuma 

10.panta piekto daļu 2017.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.6 

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā” tiesiskuma 

izvērtējuma rezultātā, saskaņā ar kuriem šī nolikuma noteikumi 

precizējami daļā, lai nodrošinātu to atbilstību Ministru kabineta 

2009.gada 03.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu 

sagatavošanas noteikumi” tiesību normu prasībām. Šo saistošo 

noteikumu projekts ir saskaņots ar Ministru kabineta 2015.gada 

22.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.799 „Licencētās 

makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 10.punktā 

minētajām institūcijām.  

2. Īss projekta satura 

 izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka, ka Ventspils novada domes 2017.gada 

30.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Nolikums par licencēto 

makšķerēšanu Usmas ezerā” svītrojams 6.1.apkšpunkts un III.nodaļa, 

kurā ietvertais tiesiskais regulējums ir nosakāms pašvaldības 

saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību, un 24.punkta 

apakšpunkti, kuros norādīto valsts amatpersonu kompetence 

zvejniecību un makšķerēšanu reglamentējošo normatīvo aktu 

ievērošanas kontroles un uzraudzības jomā ir noteikta citos tiesību 

aktos, kā arī 1.pielikums, kurā minētiem saskaņojumiem nav 

juridiskas slodzes nozīmes attiecībā uz iedzīvotājiem. Saistošie 

noteikumi paredz izdarīt grozījumus Ventspils novada domes 

2017.gada 30.marta saistošo noteikumu Nr.6 „Nolikums par licencēto 

makšķerēšanu Usmas ezerā” 12., 20.punktā un 23.2. un 

23.4.apakšpunktā, lai to redakcijā iekļautās atsauces uz citām 

normatīvā akta vienībām atbilstu šo normu saturam.  

3. Informācija par plānoto  

projekta ietekmi uz  

pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms. 

4. Informācija par plānoto Nav attiecināms.  



 projekta ietekmi uz  

uzņēmējdarbības vidi 

 pašvaldības teritorijā 

5. Informācija par  

administratīvajām  

procedūrām 

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām. 

6. Informācija par 

 konsultācijām ar 

privātpersonām 

Biedrības „Usmas krasts”, kas ir Latvijas Republikas Valsts pārvaldes 

iekārtas likumā paredzētajā kārtībā ar Ventspils novada domes 

2016.gada 08.decembra lēmumu (sēdes protokols Nr.86, 2.§) 

pilnvarotā organizēt licencēto makšķerēšanu Usmas ezerā 

privātpersona, priekšlikumi nav saņemti.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.Mucenieks 

 

 


