
 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
 

 
 
2009.gada 10.decembrī   Saistošie noteikumi Nr.9   
Daugavpilī     (protokols Nr. 17., 71.&, lēmums Nr.1626)  
  

Izdoti pamatojoties uz Latvijas Republikas 
likuma “Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 
16.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 
14.oktobra noteikumiem Nr. 574 „Licencētās 
amatierzvejas-makšķerēšanas-kārtība” 
 
 

Nolikums licencētai makšķerēšanai Daugavpils novada Višķu pagasta teritorijā 
esošajos Luknas un Višķu ezeros un Dubnas upē  

 
 

1. Vispār īgie jautājumi 
 

1.1. Višķu ezers, Luknas ezers un Dubnas upe atrodas Daugavpils novada Višķu pagasta 
teritorijā. 

 
1.2. Saskaņā ar Civillikuma 1102.panta I. Pielikumu Višķu, Luknas ezeri ir publiskas 
ūdenstilpes. 

 
1.3. Licencētā makšķerēšana Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu pagasta 

teritorijas robežās tiek ieviesta saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumiem 
Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” un Zemkopības 
ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldes 22.09.1999. apstiprinātiem “Luknas ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem“, bet Višķu ezerā ar Zemkopības 
ministrijas Valsts Zivsaimniecības pārvaldes 06.12.2000. apstiprinātiem “Višķu ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem”. 

 
1.4. Licencēto makšķerēšanu Višķu, Luknas ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta 

administratīvajā teritorijā pamatojoties uz Daugavpils novada domes lēmumu organizē 
Višķu pagasta pārvalde Daugavpils novada, Višķu pagasts, Špoģu ciems, Skolas iela 
17, LV-5481, tālr. 65425347, mob. tālr. 26860311, 29106122. 

 
 



2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi 
 

2.1. Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Višķu un Luknas ezeru platībā un Dubnas 
upes posmā Višķu pagasta teritorijas robežās. (skat. 3. pielikumu) 

 
2.2. Licencētajā makšķerēšanā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 10.01.2006. 

noteikumi Nr.31 „Makšķerēšanas noteikumi” un Ministru kabineta 14.10.2003. 
noteikumi Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība”. 

 
2.3. Licencētās makšķerēšanas gads tiek sadalīts divās sezonās: atklātā ūdens sezona, kad 

ezeros un upē nav ledus, un ledus sezona, kad ezeros un upē ir ledus. 
 
 

3. Papildus vides aizsardzības prasības, kuras jāievēro makšķerniekiem 
 
3.1. Makšķerēšanai izmantojama tauvas josla, saskaņā ar Zvejniecības likumu. (Tauvas 

joslas platums Višķu ezeram, Luknas ezeram un Dubnas upei – 10m). 
 
3.2. Tauvas joslā aizliegts:  
3.2.1. iebraukt ar automašīnām; 
3.2.2. kurt ugunskurus, izņemot speciāli iekārtotas vietas, kur tas atļauts ar līdzi atvesto 

kurināmo; 
3.2.3. lauzt kokus, krūmus un 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 Satiksmes noteikumiem īpašās 

stāvvietās vai uz valsts nozīmes ceļiem. 
 
3.4. Šī nolikuma 13.2.punktā minētās personas var pieprasīt jebkuram makšķerniekam 

savākt atkritumus 5 m attālumā ap makšķernieku un viņa personīgajām mantām. 
 
3.5. Makšķerniekiem jāievēro Latvijas Republikas likuma "Par vides aizsardzību" 10.panta 

prasības (šī nolikuma 13.2 punktā minētās personas veic kontroli par vides aizsardzību 
un dabas resursu racionālu izmantošanu, kā arī ierosina, lai pilnvarotās valsts iestādes 
ierobežo, aptur vai pārtrauc saimniecisko darbību vai objektu celtniecību, 
rekonstrukciju un paplašināšanu tajos gadījumos, kad tiek pieļauti vides aizsardzības 
normatīvo aktu pārkāpumi, kā arī iesniedz attiecīgus priekšlikumus šo pārkāpumu 
novēršanai). 

 
 

4. Makšķerēšanas tiesības 
 
4.1. Personām vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, papildus licencei 

nepieciešama arī makšķerēšanas karte. 
 
 



5. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšana licencēm 
  
Nr. 
p.n. 

 
Licences veids 

     
  Licenču derīguma termiņi 

 
Cena Ls 

 
Skaits 
 

1. Gada  No 01.01.-31.12. makšķerēšanai no 
krasta, laivas, ledus 

8.00 
 

300 

2. Mēneša  Licencē norādītajā mēnesī 
makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus 

3.0 150 

3. Bezmaksas gada Makšķerēšanai no krasta, laivas, ledus ---------- 150 
4. Atklātā ūdens 

sezona 
Kad uz ūdeņiem nav ledus: no krasta, 
laivas. 

5.0 200 

5. Ledus sezona Kad uz ūdeņiem ir ledus 5.0 200 
6. Vienas dienas Licencē norādītajā dienā no krasta, 

laivas, ledus 
1.0 800 

 
 

6. Bezmaksas gada licenci var saņemt: 
 
6.1. Bezmaksas gada licences ir tiesīgi saņemt invalīdi un politiski represētās personas, kā 

arī bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam un personas, kuras vecākas par 65 gadiem. 
 
 

7. Licences saturs un noformējums 
 
7.1. Licencē (skat. 1.A – 1.F pielikumus) tiek uzrādīts: 
7.1.1. licences nosaukums (veids); 
7.1.2. licences derīguma termiņš; 
7.1.3 makšķerēšanas vieta; 
7.1.4. licences kārtas numurs; 
7.1.5. licences cena; 
7.1.6. makšķernieka vārds, uzvārds; 
7.1.7. pašvaldības pilnvarotās personas paraksts un zīmogs. 
 
7.2. Licencei jābūt noformētai atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta prasībām. 
 
7.3. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par to, ka ir iepazinies ar licencētās 

makšķerēšanas noteikumiem. 
 
 

8. Makšķernieku lomu uzskaites kārt ība 
 
8.1. Makšķernieks katras dienas iegūto lomu ieraksta Makšķernieku lomu uzskaites lapā 

pēc norādītās formas. (skat. 2. pielikumu) 
8.2. Pēc licencētās makšķerēšanas dienas, sezonas vai gada beigām, makšķerniekam lomu 

uzskaites lapa jānodod vai jānosūta pa pastu pēc licencē norādītās adreses. (Višķu 
pagasta pārvalde, Daugavpils novads, Višķu pagasts, Špoģu ciems, Skolas iela 17,  
LV– 5481). 



 
8.3. Licencētās makšķerēšanas organizētājs izveido sarakstu datorizētā formā ar 

makšķernieku vārdu, uzvārdu, adresi, licences veidu, licences cenu un atzīmi par 
makšķernieka lomu uzskaites formu nodošanu. Lomu uzskaites formu neiesniegšana 
var būt par iemeslu licences iegādes atteikumam nākošajā gadā.  

 
 

9. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārt ība 
 
9.1. Licenču izplatīšanu veic: 
9.1.1. Višķu pagasta pārvalde, Daugavpils novads, Višķu pagasts, Špoģu ciems, Skolas 

iela 17, tālr. 65425347, mob. 26860311, 26557072, darbadienās no plkst. 8.30 līdz 
plkst. 17.00; 

9.1.2. Višķu pagasta pārvaldes pilnvarotie makšķerēšanas noteikumu ievērošanas 
kontrolieri sestdienās un svētdienās, sazinoties pa mob. tālruni 26860311, 26557072. 

 
 

10. No makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums 
 
10.1. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 30% katru gada ceturksni pārskaitāmi 

valsts budžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai.  
 
10.2. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 70% paliek Višķu pagasta pārvaldē, 

kurus Višķu pagasta pārvalde izlieto šādiem mērķiem: 
10.2.1. 30% licencētās makšķerēšanas organizēšanai, zivju resursu papildināšanai; 
10.2.2. 20% pakalpojumu sniegšanai makšķerniekiem saskaņā ar šī nolikuma 12.punktu;  
10.2.3. 15% makšķerēšanas noteikumu un makšķerēšanas nolikuma prasību ievērošanas 

kontroles grupas finansēšanai; 
10.2.4. 5% licenču realizētājiem. 
 
 

11. Licencētās makšķerēšanas organizētāju pienākumi un piedāvātie papildus 
pakalpojumi 

 
11.1. Izgatavot, reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši šī 

nolikuma un citu tiesību aktu prasībām. 
 
11.2. Piedalīties makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē.  
 
11.3. Nodrošināt līdzekļu sadali atbilstoši šī nolikuma 10.1 un 10.2 punktā noteiktajām 

prasībām, kā arī līdzekļu izlietojumu noteikumos paredzētajiem mērķiem. 
 
11.4. Līdz katra gada attiecīgā ceturkšņa sekojošā mēneša desmitajam datumam iesniegt 

Zemkopības ministrijā finanšu pārskatu par realizēto licenču skaitu, ieņemtajiem 
līdzekļiem un to izlietojumu saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumiem 
Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtībā”.  

 



11.5. Sniegt informāciju laikrakstā "Latgales Laiks" un Daugavpils novada domes mājas 
lapā par licencētās makšķerēšanas ieviešanu un licencētās makšķerēšanas noteikumiem. 

 
11.6. Višķu, Luknas ezeru un Dubnas upes krastos izvietot atbilstošas norādes zīmes par 

licencēto makšķerēšanu. 
 
11.7. Veikt makšķerēšanas lomu uzskaiti un iesniegt nepieciešamās atskaites par licencētās 

makšķerēšanas rezultātiem valsts zinātniskajam institūtam „Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts” līdz nākošā gada 1.februārim. 

 
11.8. Veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar Zemkopības ministrijas Valsts 

Zivsaimniecības pārvaldes 06.12.2000. apstiprinātajiem Višķu ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumiem un 22.09.1999. apstiprinātajiem Luknas ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem. 

 
 

12. Makšķerēšanas sacensības 
 

12.1. Visās sacensībās stingri jāievēro Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumi Nr.574 
„Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība ”, Ministru kabineta 10.01.2006. 
noteikumi Nr.31 „Makšķerēšanas noteikumi”, pamatojoties uz Latvijas Zivju resursu 
aģentūras noteiktajiem zivju ieguves limitiem, Vides ministrijas, Dabas aizsardzības 
departamenta Dienvidlatgales biosfēras rezervāta administrācijas prasībām vides 
aizsardzībā un šo nolikumu. 

 
12.2. Sacensības tiek organizētas 3 reizes gadā: pavasarī martā – zemledus makšķerēšana, 

vasarā jūnijā – makšķerēšana ar makšķeri no laivas un krasta, bet rudenī oktobra otrajā 
sestdienā – spiningošana no laivas vai krasta „Viktora Linčevska kausa iegūšana”. 

 
 

13. Pasākumi zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai 
 
13.1. Licencētās makšķerēšanas organizētājs veic pasākumus zivju resursu saglabāšanā, 

papildināšanā un aizsardzībā, ievērojot „Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumus ”, „Luknas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus” un Jūras 
un iekšējo ūdeņu pārvaldes Daugavpils kontroles sektora ieteikumus. 

 
13.2. Zivju resursu saglabāšanas kontroli veic: Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes 

Daugavpils kontroles sektora inspektori, Višķu pagasta pārvaldes pilnvarotie 
makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolieri, Valsts policijas un zemessardzes 
darbinieki. 

 
 

14. Pārejas noteikumi 
 

14.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc informācijas par Daugavpils 
novada saistošajiem noteikumiem par licencēto makšķerēšanu Višķu pagasta 



administratīvajā teritorijā publicēšanas laikrakstā „Latgales Laiks” un Daugavpils 
novada mājas lapā www.drp.lv. 

 
14.2. Saistošo noteikumu darbības laiks līdz 2012. gada 31. decembrim. 
 
14.3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Višķu pagasta padomes 

2006.gada 21.novembra saistošie noteikumi Nr.4 „Nolikums licencētai 
makšķerēšanai Višķu, Luknas ezeros, Dubnas upē Višķu pašvaldības teritorijā”. 

 
 
 
 
 
Daugavpils novada   
domes priekšsēdētājas vietnieks       V.Kalāns 
  



1.A pielikums 
Daugavpils novada domes 
2009.gada 10.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 9 (protokols Nr.17., 71.&, 
lēmums Nr. 1626) 

 
Licences paraugs 

 
Višķu pagasta pārvalde 
Reģ. Nr. 90000073624 
Tālr. 65426838, mob.26860311, 
29106122 
 
Mēneša licence Nr.     _______ 
Izdota 
__________________________ 

(makšķernieka vārds, uzvārds) 
dzīv. __________________________ 

(adrese) 
At ļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās 
no 20___.g. „____”. ___________ 
līdz 20___.g. „____”. __________ 
 
Licences cena Ls 3.00 
Ar licencētās makšķerēšanas 
nolikumu iepazinos 
 

(paraksts) 
 

 
20___.g. „____” _________________ 

Višķu pagasta pārvalde 
Reģ. Nr. 90000073624 
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 
29106122 
 
Mēneša licence Nr.     _______ 
Izdota 
______________________________ 

(makšķernieka vārds, uzvārds) 
dzīv. _____________________________ 

(adrese) 
At ļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta 
teritorijas robežās 

no krasta un laivas vai no ledus 
no 20___.g. „____”. _______________ 
līdz 20___.g. „____”. ______________ 
 
Z.V. 
Licences cena Ls 3.00 
Licences saņēmējs __________________ 
Licences izsniedzējs 
__________________ 
                                 
__________________ 
                                                      

 
 
 
 
 
Daugavpils novada   
domes priekšsēdētājas vietnieks       V.Kalāns 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.B pielikums 
Daugavpils novada domes 
2009.gada 10.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 9 (protokols Nr.17., 71.&, 
lēmums Nr. 1626) 

 
Licences paraugs 

 
 
Višķu pagasta pārvalde 
Reģ. Nr. 90000073624 
Tālr. 65426838, mob.26860311, 
29106122 
 
Gada licence Nr.     _______ 
Izdota 
__________________________ 

(makšķernieka vārds, uzvārds) 
dzīv. __________________________ 

(adrese) 
At ļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās 
 20___.gadā 
 
Licences cena Ls 8.00 
Ar licencētās makšķerēšanas 
nolikumu iepazinos 
 

(paraksts) 
 

 
20___.g. „____” _________________ 

Višķu pagasta pārvalde 
Reģ. Nr. 90000073624 
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 
29106122 
 
Gada licence Nr.     _______ 
Izdota 
______________________________ 

(makšķernieka vārds, uzvārds) 
dzīv. _____________________________ 

(adrese) 
At ļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta 
teritorijas robežās 

no krasta un laivas vai no ledus 
 20___.gadā 
 
Z.V. 
Licences cena Ls 8.00 
Licences saņēmējs __________________ 
Licences izsniedzējs ________________ 
                                 _________________ 
                                            (paraksts) 
20___.g. „____” _________________ 
 
  

 
 
 
Daugavpils novada   
domes priekšsēdētājas vietnieks       V.Kalāns 
 
 
 
 



 
1.C pielikums 
Daugavpils novada domes 
2009.gada 10.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 9 (protokols Nr.17., 71.&, 
lēmums Nr. 1626) 

 
Licences paraugs 

 
 
Višķu pagasta pārvalde 
Reģ. Nr. 90000073624 
Tālr. 65426838, mob.26860311, 
29106122 
Atkl ātā ūdens sezonas licence                    
Nr.    _______ 
Izdota __________________________ 

(makšķernieka vārds, uzvārds) 
dzīv. ___________________________ 

(adrese) 
At ļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta 
teritorijas robežās 
 20___.gadā 
 
Licences cena Ls 5.00 
Ar licencētās makšķerēšanas 
nolikumu iepazinos 
 

(paraksts) 
 

 
20___.g. „____” _________________ 

Višķu pagasta pārvalde 
Reģ. Nr. 90000073624 
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 
29106122 
Atkl ātā ūdens sezonas licence 
Nr.     _______ 
Izdota __________________________ 

(makšķernieka vārds, uzvārds) 
dzīv. ___________________________ 

(adrese) 
At ļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta 
teritorijas robežās 

no krasta un no laivas 
 20___.gadā 
 
Z.V. 
Licences cena Ls 5.00 
Licences saņēmējs ________________ 
Licences izsniedzējs _______________ 
                                 _______________ 
                                          (paraksts) 
20___.g. „____” _________________ 
 
  

 
 
 
Daugavpils novada   
domes priekšsēdētājas vietnieks       V.Kalāns 
 
 
 



1.D pielikums 
Daugavpils novada domes 
2009.gada 10.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 9 (protokols Nr.17., 71.&, 
lēmums Nr. 1626) 

 
Licences paraugs 

 
 
Višķu pagasta pārvalde 
Reģ. Nr. 90000073624 
Tālr. 65426838, mob.26860311, 
29106122 
 
Ledus sezonas licence Nr.    _____ 
Izdota _________________________ 

(makšķernieka vārds, uzvārds) 
dzīv. __________________________ 

(adrese) 
At ļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās 
 20___.gadā 
 
Licences cena Ls 5.00 
Ar licencētās makšķerēšanas 
nolikumu iepazinos 
 

(paraksts) 
 

 
20___.g. „____” _________________ 

Višķu pagasta pārvalde 
Reģ. Nr. 90000073624 
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 
29106122 
 
Ledus sezonas licence Nr.     _______ 
Izdota ____________________________ 

(makšķernieka vārds, uzvārds) 
dzīv. _____________________________ 

(adrese) 
At ļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta  
teritorijas robežās 

no ledus 
 20___.gadā 
 
Z.V. 
Licences cena Ls 5.00 
Licences saņēmējs __________________ 
Licences izsniedzējs ________________ 
                                  ________________           
                                           (paraksts) 
20___.g. „____” _________________ 
 

 
 
 
 
Daugavpils novada   
domes priekšsēdētājas vietnieks       V.Kalāns 
 
 
 
 
 
 
 



1.E pielikums 
Daugavpils novada domes 
2009.gada 10.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 9 (protokols Nr.17., 71.&, 
lēmums Nr. 1626) 

 
Licences paraugs 

 
 
Višķu pagasta pārvalde 
Reģ. Nr. 90000073624   
Tālr. 65426838, mob.26860311, 
29106122 
 
Vienas dienas licence Nr.     _____ 
Izdota _________________________ 

(makšķernieka vārds, uzvārds) 
dzīv. __________________________ 

(adrese) 
At ļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās 
 20___.g. „____”. ___________  
 
Licences cena Ls 1.00 
Ar licencētās makšķerēšanas 
nolikumu iepazinos 
 

(paraksts) 
 

 
20___.g. „____” _________________ 

Višķu pagasta pārvalde 
Reģ. Nr. 90000073624 
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 
29106122 
 
Vienas dienas licence Nr.     _______ 
Izdota ____________________________ 

(makšķernieka vārds, uzvārds) 
dzīv. _____________________________ 

(adrese) 
At ļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta 
teritorijas robežās 

no krasta un laivas vai no ledus 
20___.g. „____”. _______________ 
 
Z.V. 
Licences cena Ls 1.00 
Licences saņēmējs ________________ 
Licences izsniedzējs ________________ 
                                 _________________ 
                                            (paraksts) 
20___.g. „____” _________________ 
 

 
 
 
 
Daugavpils novada   
domes priekšsēdētājas vietnieks       V.Kalāns 
 
 
 
 
 
 



1.F pielikums 
Daugavpils novada domes 
2009.gada 10.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 9 (protokols Nr.17., 71.&, 
lēmums Nr. 1626) 

 
Licences paraugs 

 
 
Višķu pagasta pārvalde 
Reģ. Nr. 90000073624 
Tālr. 65426838, mob.26860311, 
29106122 
 
Bezmaksas gada licence  
Nr.     _______ 
Izdota _________________________ 

(makšķernieka vārds, uzvārds) 
dzīv. __________________________ 

(adrese) 
At ļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu 
pagasta teritorijas robežās 
20___.gadā 
 
Ar licencētās makšķerēšanas 
nolikumu iepazinos 
 

(paraksts) 
 

 
20___.g. „____” _________________ 

Višķu pagasta pārvalde 
Reģ. Nr. 90000073624 
Tālr. 65426838, mob. 26860311, 
29106122 
 
Bezmaksas gada licence Nr.     _______ 
Izdota ____________________________ 

(makšķernieka vārds, uzvārds) 
dzīv. _____________________________ 

(adrese) 
At ļauts makšķerēt Višķu, Luknas 
ezeros un Dubnas upē Višķu pagasta  
teritorijas robežās 

no krasta un laivas vai no ledus 
 20___.gadā 
 
Z.V. 
 
Licences saņēmējs __________________ 
Licences izsniedzējs ________________ 
                                 ________________ 
                                          (paraksts) 
20___.g. „____” _________________ 
 

 
 
 
 
 
Daugavpils novada   
domes priekšsēdētājas vietnieks       V.Kalāns 
 
 
 



2. pielikums 
Daugavpils novada domes 
2009.gada 10.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 9 (protokols Nr.17., 71.&, 
lēmums Nr. 1626) 
 

          Makšķernieku lomu uzskaites lapas paraugs 
 

Makšķernieku lomu uzskaites lapa 
Laiks 
no......līdz...... 

Makšķerēšanas 
ilgums 

Makšķerēšanas 
vieta 

Zivju 
suga 

Skaits 
gabalos 

Svars 
kg 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Makšķernieka vārds, uzvārds, paraksts ____________________________________________ 
Ar lomu uzskaiti aizpildītā lapa nododama vai nosūtāma Višķu pagasta pārvaldei, Daugavpils     
novads, Višķu pagasts,  
Skola iela 17, Špoģi, LV-5481 līdz nākošā gada 15.janvārim, ja nebūs atskaites licences  
netiks izsniegtas. 

 
 
 
 
 

Daugavpils novada   
domes priekšsēdētājas vietnieks       V.Kalāns 

 



 

 
3. pielikums 
Daugavpils novada domes 
2009.gada 10.decembra saistošajiem 
noteikumiem Nr. 9 (protokols Nr.17., 71.&, 
lēmums Nr. 1626) 

Ūdenstilpju shēma 
 

 
    

 

 

         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daugavpils novada   
domes priekšsēdētājas vietnieks           V.Kalāns 


