LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

Aucē

Saistošie noteikumi Nr.5

2016.gada 27.aprīlī

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2016.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.141
(prot.Nr.4, 39.§)
Precizēti ar Auces novada domes
25.05.2016. lēmumu Nr.171 (prot.Nr.5, 31.§)

PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU UN LICENCĒTAJĀM
ZEMŪDENS MEDĪBĀM LIELAUCES EZERĀ 2016.–2026. GADAM
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10.panta piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi „Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām zemūdens medībām
Lielauces ezerā 2016.-2026.gadam” (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā
veicama licencētā makšķerēšana (amatierzveja) ūdenstilpē Lielauces ezers.
2. Lielauces ezers atrodas Auces novada Lielauces pagasta teritorijā uz valsts meža zemes
un atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – dabas liegumā “Vīķu purvs”.
3. Lielauces ezeru apsaimnieko akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži” (LVM).
4. Lielauces ezers ir publiskais ezers un zvejas tiesības tajā pieder valstij.
5. Licencētā makšķerēšana un zemūdens medības Lielauces ezerā nepieciešamas, lai
regulētu makšķernieku un zemūdens mednieku ietekmi uz vidi dabas lieguma “Vīķu purvs”
teritorijā un radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu aizsardzībai un racionālai izmantošanai,
saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 799
„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”.
6. Licencēto makšķerēšanu un licencētās zemūdens medības Lielauces ezerā organizē
LVM struktūrvienība “Rekreācija un medības” saskaņā ar Lielauces ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumiem un pamatojoties uz Lielauces pagasta padomes līgumu –
pilnvarojumu.
7. „LVM Rekreācija un medības”, juridiskā adrese Vaiņodes iela – 1, Rīga LV-1006,
tālrunis +371 20272964.
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II. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību noteikumi
8.

Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību vieta
Makšķerēšana tiek noteikta visā Lielauces ezera teritorijā makšķerēšanai no laivām un no
krasta, ziemas sezonā arī no ledus, zemūdens medības veicamas tikai no Lielauces ezera
laivu bāzes laivām vai no personīgajām laivām, ja tiek izpildīti saistošo noteikumu
17.3.apakšpunktā minētie nosacījumi. Putnu aizsardzības nolūkā no ledus kušanas līdz
30. jūnijam aizliegta laivu un zemūdens mednieku atrašanās Lielauces ezera austrumu (ar
aizlieguma zīmēm norādītajā) daļā (skat. pielikumā Nr. 3).

9.

Makšķerēšanas un zemūdens medību tiesības
Makšķerēt vai nodarboties ar zemūdens medībām Lielauces ezerā atļauts tikai, ja
makšķernieks vai zemūdens mednieks ir iegādājies, un tam ir līdzi kāda saistošajos
noteikumos noteikta makšķerēšanas vai zemūdens medību licence, personu apliecinošs
dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot invalīdus) –
makšķerēšanas karte. Makšķerēšanas un zemūdens medību licences tiek izrakstītas uz
konkrētas personas vārda un tās aizliegts nodot citām personām.

10. Makšķerēšanas un zemūdens medību sezonas un laiks
10.1. makšķerēšanas un zemūdens medību sezona no 1. maija līdz ezera aizsalšanai
(vasaras sezona);
10.2. zemledus makšķerēšanas no ezera aizsalšanas līdz ledus izkušanai, bet ne ilgāk kā
līdz 31. martam (ziemas sezona);
10.3. no 1.aprīļa līdz 30.aprīlim makšķerēšana un zemūdens medības Lielauces ezerā ir
aizliegtas.
11. Makšķerēšanas un zemūdens medību rīki un veidi
Atļautie makšķerēšanas un zemūdens medību rīki un veidi, loma lielums un citi
ierobežojumi Lielauces ezerā tiek noteikti atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 799 “Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi”.
12. Makšķerēšanas un zemūdens medību licenču veidi, skaits un maksa par licencēm
Licences nosaukums
3.1.1.Gada makšķerēšanas licence
3.1.2.Vienas dienas makšķerēšanas licence
3.1.3.Gada bezmaksas makšķerēšanas licence
3.1.4. Zemūdens medību vienas dienas licence
Licences cenā iekļauts PVN.

Cena EUR
15,00
1,50
0
50.00

Skaits (gab./ gadā)
200
6000
50
50

13. Makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana
Lielauces ezerā bezmaksas makšķerēšanas licences pēc Auces novada apstiprināta saraksta
ir tiesības saņemt:
13.1. personām ar invaliditāti un politiski represētām personām;
13.2. piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem;
13.3. bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem, kā arī personām kas vecākas par 65 gadiem;
13.4. maznodrošinātām un trūcīgām personām.
14. Licenču noformēšana un realizācija
14.1. Katra makšķerēšanas un zemūdens medību licence satur sekojošus rekvizītus:
14.1.1. kārtas numurs,
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14.1.2. derīguma termiņš,
14.1.3. makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāja rekvizīti,
14.1.4. licences saņēmēja vārds un uzvārds,
14.1.5. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti,
14.1.6. izdošanas datums.
14.2. Licencē tās izdošanas un izmantošanas datumu ieraksta licences izdevējs. Licences ar
labojumiem uzskatāmas par nederīgām.
14.3. Licences noformējums parādīts pielikumos Nr.1-1, 1-2, 1-3 un 1–4.
14.4. Licenču realizācija.
Makšķerēšanas un zemūdens medību licences iespējams iegādāties Lielauces ezera laivu
bāzē, bāzes darba laikā, tālr. +371 26556771.
15. Lomu uzskaite
15.1. Lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājs
saskaņā ar makšķernieku un zemūdens mednieku deklarētajām ziņām.
15.2. Makšķernieka un zemūdens mednieka pienākums ir 5 darba dienu laikā pēc licences
derīguma termiņa beigām licenci nodot Lielauces ezera laivu bāzē, aizpildot licencē
paredzēto lomu uzskaites formu. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību
organizētājam ir tiesības esošajā un nākamajā kalendārajā gadā neizsniegt licences
makšķerniekiem un zemūdens medniekiem, kuri nav ievērojuši šī punkta prasības.
16. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
No licencēm iegūtos līdzekļus sadala šādi:
16.1. valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai – 30 %,
16.2. Auces novada pašvaldībai – 10 % vides aizsardzības pasākumu organizēšanai dabas
liegumā,
16.3. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājam – 60 %. Licencētās
makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājs savu līdzekļu daļu izlieto Lielauces
ezera apsaimniekošanai saskaņā ar Lielauces ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumiem, saskaņā ar Lielauces ezera apsaimniekošanas plānu licencētās
makšķerēšanas un zemūdens medību organizēšanas pasākumu nodrošināšanai.
17. Vides aizsardzība
17.1. Putnu aizsardzības nolūkā no ledus kušanas līdz 30. jūnijam aizliegta laivu atrašanās
Lielauces ezera austrumu (ar aizlieguma zīmēm norādītajā) daļā (skat. pielikumā
Nr. 3).
17.2. Lielauces ezera tuvumā aizliegts trokšņot, kurināt ugunskurus, izmest atkritumus un
novietot transporta līdzekļus ārpus tam speciāli ierīkotām un nozīmētām vietām,
izmantot motorlaivas un citus peldošus līdzekļus bez licencētās makšķerēšanas un
zemūdens medību organizētāja rakstiskas atļaujas.
17.3. Lielauces pagasta iedzīvotāji ir tiesīgi turēt un izmantot personīgām vajadzībām tikai
CSDD un Lielauces ezera laivu bāzē reģistrētās airu laivas, noslēdzot ar licencētās
makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāju līgumu par laivu bāzes
izmantošanu un ievērojot visus licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību
noteikumus.
17.4. Aizliegta biotopu, savvaļas augu, dzīvnieku un zivju dzīvotņu iznīcināšana vai
bojāšana.
17.5. Makšķernieki un zemūdens mednieki, pārvietojoties un makšķerējot no krasta, drīkst
izmantot tauvas joslu, kuras platums 10 m.
17.6. Migrējošo putnu aizsardzības nolūkā aizliegta kuģošanas līdzekļu atrašanās ezerā
naktīs no 1. oktobra līdz 1. novembrim – sākot ar divas stundas pēc saulrieta, beidzot
ar divām stundām pirms saullēkta.
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18. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību vides aizsardzības prasību kontrole
Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic
licencētās makšķerēšanas organizētāji, pašvaldības policija un citas valsts un pašvaldības
pilnvarotas personas savas kompetences ietvaros.
19. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāja pienākumi
Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāja pienākumi ir:
19.1. sadarbībā ar pašvaldību ik gadus sniegt sabiedrības informācijas līdzekļos
informāciju par licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību kārtību Lielauces
ezerā un izvietot norādes zīmes pie šīs teritorijas,
19.2. nodrošināt makšķerēšanas un zemūdens medību licenču pieejamību saskaņā ar šo
saistošo noteikumu 14.4. punktu,
19.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas un zemūdens medību licences atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktām prasībām,
19.4. nodrošināt līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas un zemūdens medību
licences, izlietošanu atbilstoši šī nolikuma 16. punktam,
19.5. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas un zemūdens medību licences uzskaites žurnālā,
19.6. piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos,
19.7. iepazīstināt makšķerniekus un zemūdens medniekus ar šo nolikumu,
19.8. veikt makšķernieku un zemūdens mednieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma
15.1. punktā noteiktai kārtībai un sniegt ziņas Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskajam institūtam „BIOR”,
19.9. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981) pārskatu
par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām divas reizes gadā, par
katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim, kā arī pārskaitīt
valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus,
kas iegūti, realizējot makšķerēšanas un zemūdens medību licences, divas reizes gadā
par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz
10.janvārim par otro pusgadu,
19.10.
sagatavot makšķerēšanas vietas un iznomāt laivas.
19.11.
veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar Lielauces ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumiem.
20. Atbildība
Šo noteikumu neievērošanas gadījumā makšķerniekiem un zemūdens medniekiem
piemēroti sodi saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
21. Saistošo noteikumu darbības laiks
Saistošo noteikumu darbības ilgums ir 10 gadi no to spēkā stāšanas dienas.
22. Saistošo noteikumu pielikumi
22.1. Pielikums Nr. 1 - Licenču paraugi (pielikums Nr.1-1, 1-2, 1-3 un 1-4).
22.2. Pielikums Nr.2 - Lielauces ezera apsaimniekošanas plāns 2016.–2026.gadam.
22.3. Pielikums Nr.3 - Lielauces ezera shēma.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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Pielikums Nr. 1-1
Auces novada pašvaldības 27.04.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām
zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.–2026. gadam”

Licenču paraugi
AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Reģ. Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Reģ. Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

„LVM Rekreācija un medības”
Lielauces ezers
tālr. +371 26556771

„LVM Rekreācija un medības”
Lielauces ezers
tālr. +371 26556771

Kvīts

Pasaknis
Licence: Sērija LS Nr.

Licence: Sērija LS Nr.

0000000

Cena Eur 15,00

PVN iekļauts cenā

GADA
LICENCE
MAKŠĶERĒŠANAI
LIELAUCES EZERĀ

Licencētai makšķerēšanai laikā

no 1.maija līdz 31.martam.

Izdota ______________________________________
vārds, uzvārds
Derīga līdz 20___.g.____________

0000000
GADA
LICENCE
MAKŠĶERĒŠANAI
LIELAUCES
EZERĀ

Cena Eur 15,00

PVN iekļauts cenā
Licencētai makšķerēšanai laikā

no
1.maija
31.martam.

līdz

Izdota
__________________________________________
vārds, uzvārds
Derīga līdz 20___.g.____________

Licencētās makšķerēšanas organizētājs „LVM Rekreācija un
medības”

Licencētās makšķerēšanas organizētājs „LVM Rekreācija
un medības”

Izdeva________________________________________________________________
vārds, uzvārds

Izdeva______________________________________________________________

20___.g. __________________

20___.g. __________________

Makšķernieka paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem

Makšķernieka paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem.

___

vārds, uzvārds
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Licences 2. puse.

Datums

Makšķernieka lomu uzskaite
Makšķerē- Zivju suga
šanas
ilgums st.

Zivju
skaits
gab.

Zivju
svars
kg.

Licence nododama laivu bāzē.
Makšķernieka dzīves vieta................................................................
Paraksts.................................................................................

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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Pielikums Nr. 1-2
Auces novada pašvaldības 27.04.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām
zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.–2026. gadam”

Licenču paraugi
AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Reģ.Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Reģ.Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

„LVM Rekreācija un medības”
Lielauces ezers
tālr. +371 26556771

„LVM Rekreācija un medības”
Lielauces ezers
tālr. +371 26556771

Kvīts

Pasaknis
Licence: Sērija LD Nr.

Licence: Sērija LD Nr.

0000000

Cena Eur 1.50

PVN iekļauts cenā
Licencētai makšķerēšanai laikā

VIENAS
DIENAS
LICENCE
MAKŠĶERĒŠANAI
LIELAUCES EZERĀ
no 1.maija līdz 31.martam.

0000000
VIENAS
DIENAS
LICENCE
MAKŠĶERĒŠANAI
LIELAUCES EZERĀ

Cena Eur 1.50

PVN iekļauts cenā
Licencētai makšķerēšanai laikā

no
1.maija
31.martam.

līdz

Derīga 20___.g. ___________________

Derīga 20___.g.___________________

Izdota __________________________________________
vārds, uzvārds

Izdota
__________________________________________
vārds, uzvārds

Licencētās makšķerēšanas organizētājs „LVM Rekreācija un
medības”

Licencētās makšķerēšanas organizētājs „LVM Rekreācija
un medības”

Izdeva___________________________________________
vārds, uzvārds

Izdeva_________________________________________
_
vārds, uzvārds

20___.g. __________________

20___.g. __________________

Makšķernieka paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem.

Makšķernieka paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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Pielikums Nr. 1-3
Auces novada pašvaldības 27.04.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām
zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.–2026. gadam”

Licenču paraugi
AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Reģ. Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Reģ. Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

„LVM Rekreācija un medības”
Lielauces ezers
tālr. +371 26556771

„LVM Rekreācija un medības”
Lielauces ezers
tālr. +371 26556771

Kvīts

Pasaknis
Licence: Sērija LB Nr.

Licence: Sērija LB Nr.

0000000

Bezmaksas

GADA
BEZMAKSAS
LICENCE
MAKŠĶERĒŠANAI
LIELAUCES EZERĀ

Licencētai makšķerēšanai laikā

no
1.maija
31.martam.

līdz

Izdota __________________________________________
vārds, uzvārds
Derīga līdz 20___.g.____________

0000000
GADA
BEZMAKSAS
LICENCE
MAKŠĶERĒŠANAI
LIELAUCES
EZERĀ

Bezmaksas

Licencētai makšķerēšanai laikā

no
1.maija
31.martam.

līdz

Izdota
__________________________________________
vārds, uzvārds
Derīga līdz 20___.g.____________

Licencētās makšķerēšanas organizētājs „LVM Rekreācija un
medības”

Licencētās makšķerēšanas organizētājs „LVM Rekreācija
un medības”

Izdeva___________________________________________
vārds, uzvārds

Izdeva________________________________________
vārds, uzvārds

20___.g. __________________

20___.g. __________________

Makšķernieka paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem.

Makšķernieka paraksts _____________________
par
iepazīšanos
ar
licencētās
makšķerēšanas
noteikumiem.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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Pielikums Nr. 1-4
Auces novada pašvaldības 27.04.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām
zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.–2026. gadam”

Licenču paraugi
AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Reģ.Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Reģ.Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

„LVM Rekreācija un medības”
Lielauces ezers
tālr. +371 26556771

„LVM Rekreācija un medības”
Lielauces ezers
tālr. +371 26556771

Kvīts

Pasaknis
Licence: Sērija KM Nr.

0000000

Cena Eur 50,00

PVN iekļauts cenā

ZEMŪDENS MEDĪBU
VIENAS
DIENAS
LICENCE
LIELAUCES EZERĀ

no 1. maija līdz 31.martam

Licence: Sērija KM Nr.

0000000

Cena Eur 50,00

PVN iekļauts cenā

ZEMŪDENS
MEDĪBU
VIENAS DIENAS LICENCE
LIELAUCES EZERĀ

no 1. maija līdz 31.martam

Derīga 20___.g.__________________________

Derīga 20___.g._________________________

Izdota ___________________________________
vārds, uzvārds

Izdota _________________________________
vārds, uzvārds

Licencētās makšķerēšanas organizētājs „LVM Rekreācija
un medības”

Licencētās makšķerēšanas organizētājs „LVM Rekreācija un
medības”

Izdeva__________________________________________
vārds, uzvārds

Izdeva__________________________________________________
vārds, uzvārds

20___.g. __________________

20___.g. __________________

Zemūdens mednieka paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencēto zemūdens medību
noteikumiem.

Domes priekšsēdētājs

Zemūdens mednieka paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencēto zemūdens medību
noteikumiem.

Gints Kaminskis
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Pielikums Nr. 2
Auces novada pašvaldības 27.04.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām
zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.–2026. gadam”

Lielauces ezera apsaimniekošanas plāns 2016.–2026. gadam
Nr.p.k.
Darbu veids
1.
Nodrošināt ezera uzraudzību
2.
Saskaņā ar Lielauces ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumiem ezerā ielaist zivju mazuļus
3.
Laivu bāzei blakus esošās atpūtas vietas
labiekārtošana un uzturēšana
4
Nodrošināt sezonas lieguma zonas marķējumu

Ik gadu
2 cilvēki
185000
pastāvīgi
pastāvīgi

Ezera uzrauga darba pienākumi:
1. Regulāri veikt ezera apsardzību.
2. Pilnveidot laivu bāzi.
3. Makšķernieku un zemūdens mednieku konsultācijas par makšķerēšanas vietām.
4. Laivu uzturēšana, remonts.
5. Makšķerēšanas un zemūdens medību licenču tirgošana, laivu iznomāšana.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis

11

Pielikums Nr. 3
Auces novada pašvaldības 27.04.2016.
saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Par licencēto makšķerēšanu un licencētajām
zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.–2026. gadam”

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

2016.gada 27.aprīļa saistošo noteikumu Nr.5 „Par licencēto makšķerēšanu
un licencētajām zemūdens medībām Lielauces ezerā 2016.-2026.gadam”
paskaidrojuma raksts
Aucē
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

Pastāvošais tiesiskais regulējums: Zvejniecības likuma 10.panta
1. Saistošo noteikumu
piektā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par
nepieciešamības
licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām
pamatojums
zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos,
ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu,
licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos
ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību
tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm).
Lielauces ezera apsaimniekotājs akciju sabiedrība “Latvijas
valsts meži” ir izstrādājis un iesniedzis Auces novada pašvaldībai
izskatīt un ar saistošajiem noteikumiem apstiprināt nolikumu par
licencēto makšķerēšanu Lielauces ezerā, kas aizstāj spēku
zaudējušo licencētās makšķerēšanas nolikumu un Auces novada
domes 25.04.2012. saistošos noteikumus Nr.8 “Par licencēto
makšķerēšanu un licencētajām zemūdens medībām Lielauces ezerā
2012.-2015.gadam”. Nolikums ir saskaņots ar visām LR MK
22.12.2015. noteikumu Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 10.punktā minētajām
institūcijām.
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt bioloģiskās
daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantot vērtīgo zivju
krājumus Lielauces ezerā. Licencētā makšķerēšana sniedz papildu
līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā arī
licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un
rekreācijas attīstībai.
Saistošie noteikumi nosaka Lielauces ezerā licencētās
2. Īss saistošo
makšķerēšanas
noteikumus; vides un dabas resursu aizsardzības
noteikumu projekta
prasības; licenču veidus, skaitu, maksu par licencēm, saturu,
satura izklāsts
realizāciju; licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumus un
tiesības.
Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt maksu par
3. Informācija par
makšķerēšanas licenču izsniegšanu, no licencēm iegūtos līdzekļus
plānoto projekta
10% apmērā novirzot Auces novada pašvaldībai vides aizsardzības
ietekmi uz
pašvaldības budžetu pasākumu organizēšanai. Saistošo noteikumu izpildei netiek
prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
izveidot jaunas institūcijas.
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4. Informācija par
plānoto saistošo
noteikumu ietekmi
uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Saistošie noteikumi šo jomu neskar
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā
paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas
sēdē un publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.auce.lv,
saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot
lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un
iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības
tīmekļvietnē www.auce.lv;
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

G.Kaminskis

