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.4

2016.gada 27.aprīlī

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2016.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.103
(prot.Nr.4, 1.§)
Precizēti ar Auces novada domes
25.05.2016. lēmumu Nr.170 (prot.Nr.5, 30.§)

Par licencēto makšķerēšanu Ukru ezerā
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10.panta piekto daļu, likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu
I.
1.

2.
3.
4.

5.

Vispārīgie jautājumi

Saistošie noteikumi „Par licencēto makšķerēšanu Ukru ezerā” (turpmāk – saistošie
noteikumi) nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana (amatierzveja) ūdenstilpē
Ukru ezers.
Ukru ezers, turpmāk tekstā saukts – ezers, 9,72 ha platībā, kurā tiek organizēta licencētā
makšķerēšana, atrodas Auces novada Ukru pagasta administratīvajā teritorijā.
Ezers saskaņā ar Civillikuma 1102.pantu ir privāta ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder
ezera īpašniekam – Auces novada pašvaldībai, un ezers ir iznomāts privātpersonai.
Licencētā makšķerēšana ezerā tiek organizētas saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
22.decembra noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumi” un Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 „Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”, un ieviesta saskaņā ar Ministru
kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas
un zemūdens medību kārtība” 5.3.punktu ar nolūku regulāri pavairot zivju krājumus
makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo
zivju sugu ieguvi.
Licencēto makšķerēšanu ezerā, pamatojoties uz Auces novada pašvaldības pilnvarojumu,
organizē ezera nomnieks Andris Smilga, dzīvo Ezera iela 2, Ukri, Ukru pagasts, Auces
novads, tālrunis 26116570, e-pasta adrese barss71@inbox.lv, kuram ezers nodots nomā
līdz 2038.gada 01.novembrim licencētās makšķerēšanas organizēšanai, saskaņā ar
2006.gada 8.februārī ar Ukru pagasta padomi noslēgto un ar Auces novada pašvaldības
pārjaunoto Ūdenstilpes nomas līgumu par ezera nomu.
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II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
Licencētās makšķerēšanas vieta ir ezers visā tā platībā, bet laiks – visa kalendārā gada
laikā.
7. Licencētā makšķerēšana atļauta no krasta vai no ledus.
8. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu ezerā ir tiesības jebkurai fiziskai personai, kura
ievēro spēkā esošo normatīvo aktu un saistošo noteikumu prasības, un kura iegādājusies
makšķerēšanas karti un attiecīgu makšķerēšanas licenci, izņemot personas, kurām ir
tiesības makšķerēt, ievērojot saistošo noteikumu 9. un 10.punktos minētos nosacījumus.
9. Makšķerēšanas karte nav nepieciešama personām, kas jaunākas par 16 gadiem un vecākas
par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti. Ar gada bezmaksas licenci makšķerēt ezerā
ir tiesīgi bērni un pusaudži vecumā līdz 14 gadiem.
10. Saistošo noteikumu 9.punktā minētām personām jābūt līdzi dokumentiem, kuri apliecina
tiesības izmantot iepriekš minētās atlaides.
11. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem
Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ar šādiem papildus
noteikumiem un atkāpēm:
11.1. makšķerēšana no laivām nav atļauta;
11.2. licencētā makšķerēšana no krasta atļauta tikai gaišajā diennakts laikā, ne agrāk kā
vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;
11.3. licencētā makšķerēšana uz ledus atļauta tikai ar uzvilktu atstarojošo vesti vai
makšķerēšanas tērpu ar iestrādātiem atstarojošiem elementiem tikai gaišajā
diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk kā vienu
stundu pēc saulrieta;
11.4. ezerā ir aizliegts nodarboties ar vēžošanu;
11.5. ezerā aizliegtas zemūdens medības;
11.6. ezerā vienai personai atļauts vienlaicīgi makšķerēt ar diviem makšķerēšanas rīkiem,
kas sastāv no makšķerauklas ar vienu, diviem vai trim āķiem vai makšķerkāta ar
makšķerauklu ar vienu, diviem vai trim āķiem.
12. Vienas dienas lomā atļauts paturēt kopā ne vairāk kā 3 kg zivju vai vienu zivi, kuras svars
pārsniedz 3 kg, lomā paturamās karpas minimālais izmērs sākot no 25 cm.
6.

III. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības
13. Dabas aizsardzības nolūkos ezerā ir aizliegts atstāt krastā, uz ledus vai mest ūdenī jebkādus
atkritumus.
14. Ezera tuvumā aizliegts kurināt ugunskurus un novietot transporta līdzekļus ārpus tam
speciāli ierīkotām un nozīmētām vietām, izmantot motorlaivas un citus peldošus līdzekļus
bez licencētās makšķerēšanas organizētāja rakstiskas atļaujas.
15. Aizliegta biotopu, savvaļas augu, dzīvnieku un zivju dzīvotņu iznīcināšana vai bojāšana.
16. Ezerā aizliegts uzbraukt un atrasties uz ledus ar jebkāda veida transportlīdzekļiem.
IV. Licenču veidi, skaits un maksa par licencēm
17. Licenču veidi un maksa par licencēm:
17.1. vienas dienas licence makšķerēšanai ezerā no krasta – 7 EUR (septiņi euro);
17.2. sezonas bezmaksas licence makšķerēšanai ezerā no ledus;
17.3. gada bezmaksas licence makšķerēšanai ezerā.
18. Licenču derīguma termiņi:
18.1. vienas dienas licence — derīga vienai dienai makšķerēšanai ezerā no krasta diennakts
gaišajā laikā;
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sezonas bezmaksas licence makšķerēšanai ezerā no ledus – derīga makšķerēšanai ezerā
no ledus diennakts gaišajā laikā visā ledus periodā;
18.3. gada bezmaksas licence makšķerēšanai ezerā derīga visu kalendāro gadu
makšķerēšanai ezerā no krasta vai no ledus.
19. Licencētā makšķerēšana ar jebkuru vienas dienas licenci ir atļauta tikai makšķerēšanas
licencē norādītajā datumā, kuru licencē ieraksta licences pārdevējs.
20. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.
18.2.

V. Makšķerēšanas licenču ar atvieglojumiem piešķiršanas kārtība
21. Gada bezmaksas licenci makšķerēšanai ezerā ir tiesīgas saņemt:
21.1. personas, kuras ir sniegušas ievērojamu ieguldījumu ezera zivju resursu atjaunošanā
un aizsardzībā, kā arī piekrastes sakopšanā un licencētās makšķerēšanas
infrastruktūras sakārtošanā, kā arī citas personas saskaņā ar šiem saistošajiem
noteikumiem, Auces novada pašvaldības un licencētās makšķerēšanas organizētāja
savstarpēji saskaņotu lēmumu atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam attiecīgo
personu sarakstam, kurā ir sniegts maksas samazināšanas pamatojums;
21.2. bērni un pusaudži vecumā līdz 14 gadiem.
22. Sezonas bezmaksas licence makšķerēšanai ezerā no ledus tiek izsniegta visām personām, kuras
to pieprasījušas.
VI. Makšķerēšanas licenču saturs, noformējums un realizācija
23. Katra licence (Pielikums Nr.2) satur sekojošus rekvizītus:
23.1. licences nosaukums un veids;
23.2. kārtas numurs;
23.3. derīguma termiņš;
23.4. licences cena;
23.5. makšķerēšanas vieta;
23.6. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti;
23.7. licences saņēmēja vārds, uzvārds;
23.8. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti.
24. Licence ar labojumiem uzskatāma par nederīgu.
25. Visas licences ir iespiestas tipogrāfiski, numurētas pēc veidiem un cenām un reģistrētas
likumdošanā noteiktā kārtībā.
26. Makšķerēšanas licenču tirdzniecības un bezmaksas licenču saņemšanas vieta Ezera iela 2,
Ukri, Ukru pagasts, Auces novads, no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00, tālrunis 26116570.
27. Licencētās makšķerēšanas organizētājs uzskaita izsniegtās licences īpašā licenču uzskaites
žurnālā.
VII.

Licenču realizācijā iegūto līdzekļu izlietojums

28. No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas 10% licencētās makšķerēšanas
organizētājs reizi pusgadā – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro
pusgadu pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
29. No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas 10% licencētās makšķerēšanas
organizētājs reizi pusgadā – līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro
pusgadu pārskaita Auces novada pašvaldībai vides aizsardzības pasākumu organizēšanai.
30. Licencētās makšķerēšanas organizētāju rīcībā paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās
kopējās summas – vides un zivju aizsardzībai, zivju krājumu pavairošanai un licencētās
makšķerēšanas nodrošināšanai.
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VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
31. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot
datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot:
31.1. visās vienas dienas licencēs - otrajā pusē norādītajā tabulā;
31.2. visās sezonas licencēs - lomu uzskaites tabulā atbilstoši licences otrajā pusē
norādītajam paraugam;
31.3. gada bezmaksas licencē - lomu uzskaites tabulā atbilstoši licences otrajā pusē
norādītajam paraugam.
32. Visu vienas dienas, sezonas un gada licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā
ar lomu uzskaites tabulām 1 mēneša laikā pēc to derīguma termiņa beigām iesniegt licenču
iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi, kura
norādīta uz licences, ievērojot šādus termiņus:
32.1. visu vienas dienas licenču, sezonas un gada licenču īpašniekiem licenču
nenodošanas un ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida
makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks liegta iespēja turpmāk (esošajā un
nākamajā gadā) iegādāties vai saņemt jebkura veida licences makšķerēšanai ezerā;
32.2. lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas organizētājs saskaņā ar makšķernieku
deklarētajām ziņām;
32.3. licencētās makšķerēšanas organizētājs par iepriekšējo gadu līdz nākamā gada
1.februārim iesniedz valsts zinātniskajā institūtā „Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR”” pārskatu par iepriekšējā gadā
iegūtajiem lomiem.
IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un sniegtie pakalpojumi
33. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
33.1. sadarbībā ar Auces novada pašvaldību sniegt informāciju laikrakstā „Auces vēstis”
un reģiona preses izdevumos par pašvaldības saistošiem noteikumiem par
licencētās makšķerēšanas ieviešanu ezerā, kā arī nodrošināt atbilstošu norādes
zīmju izvietošanu tā piekrastē;
33.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautā
laikā saskaņā ar šo nolikumu;
33.3. uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām;
33.4. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas
atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā;
33.5. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali un izmantošanu
atbilstoši šī nolikuma prasībām;
33.6. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar
„Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR””
rekomendācijām;
33.7. norīkot atbildīgo personu par licencētās makšķerēšanas prasību ievērošanu, kura
piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī līdz
katra gada 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem
dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas pasākumiem;
33.8. divas reizes gadā – līdz 15.jūlijam un 15.janvārim saskaņot ar pašvaldību un
iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu iepriekšējā
pusgadā;
33.9. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši saistošajiem noteikumiem;
33.10. iepazīstināt makšķerniekus ar saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām;
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33.11.
33.12.
33.13.
33.14.
33.15.

veikt makšķerēšanas vietu labiekārtošanu un sakopšanu;
papildināt zivju krājumus saskaņā ar apsaimniekošanas plānu;
veikt ezera piekrastes teritorijas regulāru sakopšanu vismaz 10 m platumā;
veikt citus pienākumus saskaņā ar saistošajiem noteikumiem;
sniegt konsultācijas par makšķerēšanas vietām.
X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pasākumu
plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai

34. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot Auces novada pašvaldības ieteikumus un
„Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR””
rekomendācijas un zivju uzskaišu rezultātus, īsteno pasākumu plānu ezera zivju resursu
atjaunošanai, papildināšanai un aizsardzībai, veicot:
34.1. patstāvīgu malu zvejniecības ierobežošanu, normatīvo aktu ievērošanas kontroli un
makšķerēšanas licenču esamības pārbaudi;
34.2. pasākumus zivju sugu krājumu pavairošanai un dabiskā nārsta aizsardzībai, ielaižot
ezerā zivju mazuļus saskaņā ar ezera apsaimniekošanas plānu (Pielikums Nr.1).
XI. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole
35. 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.
XII.

Saistošo noteikumu darbības ilgums

36. Saistošo noteikumu darbības ilgums ir 10 gadi no to spēkā stāšanas dienas.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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Pielikums Nr.1
Auces novada pašvaldības 27.04.2016.
saistošiem noteikumiem Nr. 4
“Par licencēto makšķerēšanu Ukru ezerā”

Ukru ezera apsaimniekošanas plāns
Nr.p.k.
Darbu veids
1.
Nodrošināt ezera uzraudzību
2.
3.
4.

Ezerā ielaist zivju mazuļus – karpas.
Ezerā ielaist zivju mazuļus – līņus.
Ukru ezera piekrastes teritorijas sakopšana un uzturēšana

Domes priekšsēdētājs

Izpildes laiks gads
patstāvīgi 1 (viens)
cilvēks
Katru kalendāro gadu
Katru kalendāro gadu
pastāvīgi

Gints Kaminskis
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Pielikums Nr.2
Auces novada pašvaldības 27.04.2016.
saistošiem noteikumiem Nr. 4
“Par licencēto makšķerēšanu Ukru ezerā”

Licenču paraugi:
Andris Smilga, adrese Ezera iela 2, Ukri, Ukru pagasts,
Auces novads, tālrunis 26116570

Vienas dienas licence makšķerēšanai Ukru ezerā
no krasta
CENA 7,00 EUR
Nr.__
____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds)
Derīga ______________________________
(datums)
Kas jāzina licences īpašniekam.
1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2. Makšķerējot ievērojiet normatīvos aktus un licencētās makšķerēšanas
nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā kopā ne vairāk kā 3 kg zivju vai
vienu zivi, kuras svars pārsniedz 3 kg , minimālais karpas izmērs 25 cm,
pārējās zivis – atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra
noteikumiem Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumi”.
4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam
zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 26116570.
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas
lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci viena mēneša laikā
atdodiet tās iegādes vietā vai nosūtiet pa pastu licencētās makšķerēšanas
organizētājam. Šī nosacījuma neievērošana liegs jums saņemt atpakaļ
iemaksāto drošības naudu un turpmāko iespēju iegādāties licenci un
makšķerēt Ukru ezerā esošajā un nākamajā gadā.
Licenci izsniedza _________________________
( paraksts)

Licenci saņēma ___________
(paraksts)

Lomu uzskaites tabula
Zivs suga

Skaits, gab.

Kopējais svars, kg
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Andris Smilga, Ezera iela 2, Ukri, Ukru pagasts, Auces
novads, tālrunis 26116570

Sezonas bezmaksas licence makšķerēšanai Ukru
ezerā no ledus
Bezmaksas
Nr.__
____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds)
______________________________
(gads)
Kas jāzina licences īpašniekam.
1. Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2. Makšķerējot ievērojiet normatīvos aktus un licencētās makšķerēšanas
nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā kopā ne vairāk kā 3 kg zivju vai
vienu zivi, kuras svars pārsniedz 3 kg , minimālais karpas izmērs 25 cm,
pārējās zivis – atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra
noteikumiem Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumi”.
4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam
zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 26116570.
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas
lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci viena mēneša laikā
atdodiet tās iegādes vietā vai nosūtiet pa pastu licencētās makšķerēšanas
organizētājam. Šī nosacījuma neievērošana liegs jums saņemt atpakaļ
iemaksāto drošības naudu un turpmāko iespēju iegādāties licenci un
makšķerēt Ukru ezerā esošajā un nākamajā gadā.

Licenci izsniedza _____________
(paraksts)

Licenci saņēma ___________
(paraksts)

Lomu uzskaites tabula
Zivs suga

Skaits, gab.

Kopējais svars,
kg
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Andris Smilga, Ezera iela 2, Ukri, Ukru pagasts, Auces
novads, tālrunis 26116570

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Ukru
ezerā no krasta vai no ledus

Lomu uzskaites tabula
Zivs suga

Skaits, gab.

Kopējais svars,
kg

Bezmaksas
Nr.__
____________________________________________
(licences īpašnieka vārds, uzvārds)
______________________________
(gads)
Kas jāzina licences īpašniekam.
1 . Licences izmantošanas datumu ieraksta licences pārdevējs.
2. Makšķerējot ievērojiet normatīvos aktus un licencētās makšķerēšanas
nolikumu.
3. Šī licence dod tiesības paturēt lomā kopā ne vairāk kā 3 kg zivju vai
vienu zivi, kuras svars pārsniedz 3 kg , minimālais karpas izmērs 25 cm,
pārējās zivis – atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra
noteikumiem Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumi”.
4. Par konstatētiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem lūdzam
zvanīt licencētās makšķerēšanas organizētājam pa tālruni 26116570.
5. Makšķerēšanas beigās aizpildiet lomu uzskaites tabulu, kas atrodas šīs
licences otrā pusē, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz jaunas
lapas. Pēc licences derīguma termiņa beigām licenci viena mēneša laikā
atdodiet tās iegādes vietā vai nosūtiet pa pastu licencētās makšķerēšanas
organizētājam. Šī nosacījuma neievērošana liegs jums saņemt atpakaļ
iemaksāto drošības naudu un turpmāko iespēju iegādāties licenci un
makšķerēt Ukru ezerā esošajā un nākamajā gadā.
Licenci izsniedza __________
(paraksts)

Licenci saņēma ___________
(paraksts)

Domes priekšsēdētājs

G.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.4 “Par licencēto makšķerēšanu Ukru ezerā”
paskaidrojuma raksts
Aucē
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Saistošo noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Pastāvošais tiesiskais regulējums: Zvejniecības likuma
10.panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos
noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu
vai licencētajām 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).
Ukru ezera apsaimniekotājs Andris Smilga ir izstrādājis un
iesniedzis Auces novada pašvaldībai izskatīt un ar
saistošajiem noteikumiem apstiprināt nolikumu par licencēto
makšķerēšanu Ukru ezerā, kas aizstāj spēku zaudējušo
licencētās makšķerēšanas nolikumu un Auces novada domes
25.07.2012. saistošos noteikumus Nr.11 “Par licencēto
makšķerēšanu Ukru ezerā”. 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 Ukru ezerā. Licencētā makšķerēšana sniedz
papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai,
kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku
tūrisma un rekreācijas attīstībai.

2. Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Ukru ezerā licencētās
makšķerēšanas noteikumus; vides un dabas resursu
aizsardzības prasības; licenču veidus, skaitu, maksu par
licencēm, saturu, realizāciju; licencētās makšķerēšanas
organizētāja pienākumus un tiesības.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt maksu par
makšķerēšanas licenču izsniegšanu, no licencēm iegūtos
līdzekļus 10% apmērā novirzot Auces novada pašvaldībai
vides aizsardzības 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.

Gints Kaminskis

