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Apstiprināti ar Ozolnieku novada domes  
2017.gada 11.jūlija sēdes lēmumu Nr.__  

(protokols Nr.8) 

 
 

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.5/2017  
„Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē  

Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”  
 

Izdoti saskaņā ar  
Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu  

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta licencētās zemūdens medības 
Lielupē Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

2. Licencētās zemūdens medības baseinā Ozolnieku novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā Lielupē tiek organizētas saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības izstrādāto un 
saskaņoto nolikumu “Par Licencētām zemūdens medībām Lielupes, Mūsas un Mēmeles 
upes posmos Jelgavas, Ozolnieku, Bauskas, un Rundāles novados” (pielikumā).  

3. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Ozolnieku novada pašvaldības policija 
un pašvaldības pilnvarotas amatpersonas. 

4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Ozolnieku avīze”. 

 
 
 
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs     Dainis Liepiņš 

      

     

      

     

       
 
 
 
 
 
 



Ozolnieku novada domes saistošo noteikumu Nr.__/2017 
 "Par licencētajām zemūdens medībām Lielupē Ozolnieku novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā”  
paskaidrojuma raksts 

 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Atbilstoši Zvejniecības likuma 10.panta piektajai daļai, 
pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto 
makšķerēšanu tās administratīvajā teritorijā esošajos 
ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto 
makšķerēšanu šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas 
tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). 
Ozolnieku novada pašvaldība ir izstrādājusi un saskaņojusi 
nolikumu “Par Licencētām zemūdens medībām Lielupes, 
Mūsas un Mēmeles upes posmos Jelgavas, Ozolnieku, 
Bauskas un Rundāles novados”.  
 

Licencētās zemūdens medības tiek organizēta ar nolūku: 
 uzlabot zivju krājumu aizsardzību un racionālu 

izmantošanu;  
 iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai 

un aizsardzībai; 
 organizētu licencētai zemūdens medībām 

paredzēto zivju sugu pavairošanu;  
 organizētu zivju ieguves kontroli;  
 veicinātu aktīva un veselīga dzīvesveida attīstību; 
 veicinātu zemūdens medību tūrisma attīstību. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

     Ar saistošajiem noteikumiem ir noteikta kārtība, kādā 
veicamas licencētās zemūdens medības Ozolnieku novada 
administratīvajā teritorijā Lielupes baseinā.  

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības 
budžetu 

Pašvaldībā nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, 
darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci, 
lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.  

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

Nav attiecināms.  

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

     Saistošo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli 
veic Ozolnieku novada pašvaldības policija un pašvaldības 
pilnvarotas amatpersonas, savukārt Jelgavas novada 
pašvaldība īsteno pasākumus zivju resursu saglabāšanai, 
papildināšanai un aizsardzībai Lielupē, Mūsā un Mēmelē, 
izmantojot līdzekļus, kas iegūti no licenču realizācijas, un 
piesaistot papildus finansējumu, kā arī īsteno nelikumīgu 
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību 
novēršanu.  

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

    Konsultācijas nav notikušas. 

 
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Dainis Liepiņš 

 

 

 

http://m.likumi.lv/doc.php?id=254926


 

 


