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Iesniegums 

 
Dagdas novada pašvaldībai 

________________________________________________________________ 
(norādīt adresātu – Zemkopības ministrija vai attiecīgā pašvaldība) 

 

_____ ____________________________________________________________ 
(pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) 

 

_______________________________________________________________ 
(juridiskā adrese, tālruņa numurs) 

 

Lūdzu izsniegt speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, lai zvejotu 
 

_______________________________________________________________ ___ 
(attiecīgo ūdeņu nosaukums)  

 

ar ______________________________________________________________ 
(kuģa (kuģu) reģistrācijas numurs (numuri) un nosaukums (nosaukumi)) 

 

Iesnieguma iesniedzējs   ____________________________________________ 
(vārds, uzvārds un amats) 

Pielikumā: 
 

Visiem pretendentiem 
Jā Nē 

1) iepriekšējā gada bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķins vai gada ienākumu 

deklarācija un ienākumu no saimnieciskās darbības aprēķins 
  

2) Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par pretendenta nodokļu samaksu, kas 

izdota ne vēlāk kā mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas atļaujas (licences) 

saņemšanai 

  

3) zvejas kuģa vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa nomas līgums, ja zvejā izmantojamais 

kuģis vai mazizmēra kuģošanas līdzeklis tiek nomāts (nomas līgums iesniegumam 

pievienojams obligāti) 

  

 

Atļaujas (licences) saņemšanai komercdarbībai starptautiskajos un citu valstu ūdeņos 

ārpus Baltijas jūras 
Jā Nē 

1) Latvijas Jūras administrācijas pilnvarotas klasifikācijas sabiedrības izsniegta 

atbilstības apliecība (Certificate of Compliance) kuģiem, kas atrodas klasifikācijas 

sabiedrības tehniskajā uzraudzībā 

  

2) Latvijas Jūras administrācijas izsniegta kuģošanas spējas apliecība kuģiem, kas 

atrodas Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības inspekcijas tehniskajā 

uzraudzībā 
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Atļaujas (licences) saņemšanai komercdarbībai Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz 

piekrastes ūdeņiem 
Jā Nē 

Latvijas Jūras administrācijas izsniegta kuģa kuģošanas spējas apliecība   
Atļaujas (licences) saņemšanai komercdarbībai Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 

piekrastes ūdeņos  
Jā Nē 

1) spēkā esošs ar pašvaldību noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums un 

ikgadējs nomas līguma protokols vai attiecīgās pašvaldības izsniegts apstiprinājums 

(izziņa) par pretendentam garantējamo nozvejas apjoma limitu vai zvejas rīku veida un 

skaita limitu. Apstiprinājumu (izziņu) izsniedz pašvaldība, kuras teritorijas piekrastē 

pretendents plāno nodarboties ar zveju 

  

2) Latvijas Jūras administrācijas līdz 2017. gada 31. decembrim izsniegta kuģa kuģošanas 

spējas apliecība vai pēc 2018. gada 1. janvāra izsniegta zvejas laivas reģistrācijas 

apliecība (ar atzīmi par ikgadējo apskati) 

  

 

Atļaujas (licences) saņemšanai komercdarbībai iekšējos ūdeņos 
Jā Nē 

Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas 

apliecība vai Latvijas Jūras administrācijas līdz 2017. gada 31. decembrim izsniegta kuģa 

kuģošanas spējas apliecība vai pēc 2018. gada 1. janvāra izsniegta zvejas laivas 

reģistrācijas apliecība (ar atzīmi par ikgadējo apskati) 

  

 

Parakstot šo iesniegumu, iesniedzējs piekrīt, ka Zemkopības ministrija vai 

attiecīgā pašvaldība iesniegumā norādītos dokumentus, kas netiek iesniegti kopā 

ar iesniegumu, iegūst pati attiecīgajās valsts un pašvaldību institūcijās. 

 
 

______________________           _______________          ________________ 
                (vārds, uzvārds)                                (paraksts)                                  (datums) 

Z.v. 
 

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "Zīmoga vieta" ("Z.v.") 

neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko 

dokumentu noformēšanu. 

 

 


