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

2014.gada 25.jūnijā

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2014.gada 25.jūnija
lēmumu Nr.167 (prot.Nr.6, 16.§)

Par licencēto vēžošanu Lielauces ezerā 2014.–2016. gadā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu un
LR MK 14.10.2003. noteikumu Nr.574
„Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” 13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Saistošie noteikumi „Par licencēto vēžošanu Lielauces ezerā 2014. - 2016.gadā” (turpmāk noteikumi) nosaka kārtību, kādā veicama licencētā vēžošana ūdenstilpē Lielauces ezers,
kurā zvejas tiesības saskaņā ar Zvejniecības likuma 6.panta pirmās daļas 2.punktu pieder
valstij.
Lielauces ezers (372 ha) atrodas Auces novada Lielauces pagasta teritorijā uz valsts meža
zemes un tas ietilpst dabas liegumā „Vīķu purvs”.
Lielauces ezers ir publiskais ezers un zvejas tiesības tajā pieder valstij.
Lielauces ezeru apsaimnieko akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, (turpmāk AS "Latvijas valsts meži"), juridiskā adrese Kristapa iela 30, Rīga, LV-1046, tālrunis
6702075 vai LVM Rekreācija un medības, tālrunis 67805435.
Licencētā vēžošana Lielauces ezerā atļauta saskaņā ar Ministru Kabineta 2003.gada
14.oktobra noteikumiem Nr.574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība”,
1999.gada 2.decembrī apstiprinātajiem Lielauces ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumiem un atbilstoši Vides ministra 2005.gada 1.marta rīkojumā Nr.90
apstiprinātajam dabas lieguma „Vīķu purvs” dabas aizsardzības plānam, lai radītu
Lielauces ezerā labvēlīgus apstākļus vēžu un zivju krājumu aizsardzībai un racionālai
izmantošanai.
Licencēto vēžošanu Lielauces ezerā, pamatojoties uz Auces novada pašvaldības
pilnvarojumu, organizē AS „Latvijas valsts meži”.
II. Licencētās vēžošanas noteikumi

7.

Vēžošanas vieta – Lielauces ezers visā tā platībā.
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8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

Vēžošanas laiks – katru gadu no 1.jūlija līdz 30.septembrim, visu diennakti, konkrētu
vēžošanas laiku ierakstot licencē.
Vēžošanas rīki un veidi – ne vairāk kā ar 5 (pieciem) vēžu krītiņiem, tos izvietojot un
izceļot no laivas.
Pieļaujamais vēžu garums virs 10 (desmit) cm. Vēžu garumu nosaka mērot attālumu no
pieres dzelkšņa (ass izaugums starp acīm) līdz astes plāksnīšu galam.
Loma lielums – uz vienu licenci līdz 40 (četrdesmit) vēžiem diennaktī.
Pieļaujamais vēžotāju skaits – vienā diennaktī atļauta ne vairāk kā 10 (desmit) licenču
izmantošana. Licence tiek ierakstīta konkrētai personai, kura var saņemt ne vairāk kā vienu
licenci.
Vēžošana notiek no licencētās vēžošanas organizētājam piederošām laivām, izmantojot
tam piederošos krītiņus.
Licencētā vēžošana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 22.decembra
MK noteikumiem Nr. 1498 „Makšķerēšanas noteikumi” un šiem noteikumiem.
Vēžotājiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem (izņemto invalīdus) bez licences ir obligāti jābūt
klāt makšķerēšanas kartei un personu apliecinošam dokumentam, bet personām līdz
16 gadiem un vecākām par 65 gadiem, kā arī invalīdiem papildus licencei, ir jābūt klāt
tikai attiecīgam personu apliecinošam dokumentam vai invaliditātes apliecībai.
Vides un dabas resursu aizsardzības prasības, kas jāievēro vēžotājiem: aizliegts kurt
ugunskurus (izņemot speciāli norādītās vietās), lauzt kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu,
mest ūdenī visa veida atkritumus un piegružot apkārtni.
III. Licenču veidi, skaits un maksa par vēžošanas licencēm

17. Licences vēžu ieguvei darbības laiks ir viena diennakts. Licencē ir norādīts laiks, kad
atļauta vēžošana.
18. Kopējais katru gadu izsniegto licenču skaits – 500 (pieci simti) gabalas, bet ne vairāk kā 10
(desmit) licences diennaktī.
19. Vienas diennakts vēžošanas licences cena ir 10.00 EUR (desmit euro).
20. Maksa par vēžošanas licencēm netiek samazināta un bezmaksas licences netiek izsniegtas.
21. Licences cenā iekļauts PVN 21%.
IV. Licenču noformēšana un realizācija,
no vēžošanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
22. Licences rekvizīti: licences veids, kārtas numurs, vēžošanas vieta, atļautais vēžu ieguves
daudzums, licences darbības laiks, ziņas par licences saņēmēju, licences izsniedzēja un
saņēmēja paraksti, izsniegšanas datums.
23. Licences pārdod: Lielauces ezera laivu bāzē, tālr. 26556771.
24. No vēžošanas licenču realizācijas iegūtie līdzekļi ir izlietojami sekojoši:
24.1. 30 % - valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai;
24.2. 10 % - Auces novada pašvaldībai vides aizsardzības pasākumu organizēšanai
dabas liegumā „Vīķu purvs”( Lielauces ezera piekrastē);
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24.3.

60 % - licencētās vēžošanas organizētājiem Lielauces ezera apsaimniekošanai
saskaņā ar 1999.gada 2.decembrī apstiprinātajiem Lielauces ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumiem.
V. Lomu uzskaites kārtība

25. Licence ar aizpildītu lomu uzskaiti pēc lietošanas termiņa izbeigšanās nododama licences
iegādes vietā.
26. Licences ar aizpildītu lomu uzskaiti AS "Latvijas valsts meži" līdz katra gada 1.novembrim
iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā „BIOR”
(turpmāk- institūtā „BIOR”).
VI. Licencētās vēžošanas organizētāja pienākumi
27. Ik gadus sniegt sabiedrības informācijas līdzekļos informāciju par licencētās vēžošanas
kārtību Lielauces ezerā un izvietot norādes zīmes ūdenstilpnes piekrastē.
28. Nodrošināt vēžošanas licenču pieejamību saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu.
29. Reģistrēt, uzskaitīt un realizēt vēžošanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām
prasībām.
30. Nodrošināt to līdzekļu, kas iegūti, realizējot vēžošanas licences, izlietošanu atbilstoši šo
noteikumu 24.punktam.
31. Reģistrēt izsniegtās vēžošanas licences uzskaites žurnālā.
32. Nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai
pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju un vēžu resursu
aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī reizi gadā iesniedz Valsts vides dienestā
informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā un licencētās
vēžošanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā.
33. Veikt vēžotāju lomu uzskaiti atbilstoši šo noteikumu V. nodaļā noteiktai kārtībai un sniegt
ziņas institūtā „BIOR” līdz katra gada 1.novembrim, nosūtot vēžotāju aizpildītās un
atpakaļ atgrieztās licences tālākai datu apstrādei un vēžu resursu novērtēšanai.
34. Iepazīstināt vēžotājus ar šiem noteikumiem.
35. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981) pārskatu par
licencēto vēžošanu katru gadu līdz 15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju
fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti realizējot vēžošanas
licences līdz 10.janvārim par iepriekšējo gadu.
36. Katru gadu līdz 31.decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatīšanai un
apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju un vēžu resursu
papildināšanas (ja tāda ir paredzēta) pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās
vēžošanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu.
VII.

Licencētās vēžošanas un vides aizsardzības prasību kontrole, atbildība

37. Kontroli par licencētās vēžošanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic Valsts
vides dienesta inspektori, kā arī savas kompetences ietvaros licencētās vēžošanas
organizētājs, pašvaldības policija un citas novada pilnvarotas personas.
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38. Noteikumu pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības
normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus
no pienākuma atlīdzināt dabai nodarīto kaitējumu.
VIII. Noteikumu darbības laiks, pielikumi
39. Noteikumi ir spēkā trīs gadus no spēkā stāšanās dienas.
40. Noteikumu pielikumi:
40.1. Licences paraugs (1.pielikums).
40.2. Lomu uzskaites tabula (2.pielikums).
40.3. Lielauces ezera shēma (3.pielikums).

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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1.pielikums
Auces novada pašvaldības 25.06.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr.4
AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Reģ.Nr. 40003466281
Rīga, Kristapa iela 30

Licence: Sērija LV Nr.

LATVIJAS VALSTS MEŽI
LVM Rekreācija un medības
tālr. +371 20272964

AS “LATVIJAS VALSTS MEŽI”
Reģ.Nr. 40003466281
Rīga, Kristapa iela 30
LATVIJAS VALSTS MEŽI
LVM Rekreācija un medības
tālr. +371 20272964

Pasaknis

Kvīts

0000000
VĒŽOŠANAI
LIELAUCES EZERĀ

Vienas diennakts
licence

Licence: Sērija LV Nr.

Vienas diennakts
licence

0000000
VĒŽOŠANAI
LIELAUCES EZERĀ

Cena 10.00 EUR

Cena 10.00 EUR

Vēžošanas rīki – 5 vēžu ķeramie krītiņi.
Atļautais daudzums – 40 vēži ar garumu virs 10 (desmit) cm.
Vēžu garumu nosaka mērot attālumu no pieres dzelkšņa (ass
izaugums starp acīm) līdz astes plāksnīšu galam;

Vēžošanas rīki – 5 vēžu ķeramie krītiņi.
Atļautais daudzums – 40 vēži ar garumu virs 10 (desmit) cm.
Vēžu garumu nosaka mērot attālumu no pieres dzelkšņa (ass
izaugums starp acīm) līdz astes plāksnīšu galam;

Izdota __________________________________________

Izdota __________________________________________

vārds, uzvārds

Vēžošanas atļauta _______________________________
(datums, mēnesis, gads)

vārds, uzvārds

Vēžošanas atļauta ____________________
(datums, mēnesis, gads )

no plkst. ____________________

no plkst. ____________________

līdz__________________________
(datums, mēnesis, gads )

līdz__________________________
(datums, mēnesis, gads )

līdz plkst. ____________________

plkst. ____________________

Izdeva___________________________________________________________________
vārds, uzvārds

Izdeva___________________________________________________________________
vārds, uzvārds

201___.g. __________________

201___.g. __________________

Vēžotāja paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencētās vēžošanas nolikumu.

Domes priekšsēdētājs

Vēžotāja paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencētās vēžošanas nolikumu.

Gints Kaminskis
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2.pielikums
Auces novada pašvaldības 25.06.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr.4

Lomu uzskaites tabula
Vēžošanā izmantoto krītiņu skaits
Vēžošana uzsākta, plkst.
Vēžošana pabeigta, plkst.
Kopā noķerto vēžu skaits, tai skaitā:
mātītes ar redzamiem ikriem,
kas atlaistas ezerā
zemmēra vēži (īsāki par 10
cm), kas atlaisti ezerā
Lomā paturēto vēžu skaits
Lielākā lomā paturētā vēža garums,
cm

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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3.pielikums
Auces novada pašvaldības 25.06.2014.
saistošajiem noteikumiem Nr.4

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

Aucē
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Auces novada pašvaldības 2014.gada 25.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.4
„ Par licencēto vēžošanu Lielauces ezerā 2014.–2016. gadā”

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Saistošo noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss saistošo noteikumu

projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Pastāvošais tiesiskais regulējums: Zvejniecības likuma
10.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos
noteikumus licencētai amatierzvejai — makšķerēšanai un
zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos
ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto
amatierzveju šajos ūdeņos paredzēta zvejas tiesību
izmantošana ar īpašām zvejas atļaujām (licencēm). Ministru
kabineta 14.10.2005. noteikumu Nr. 574 „Licencētās
amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” 13.punkts
nosaka, ka pēc saskaņotā nolikuma saņemšanas pašvaldība
to apstiprina ar saistošajiem noteikumiem.
Lielauces ezera apsaimniekotājs akciju sabiedrība
„Latvijas valsts meži” ir izstrādājusi un iesniegusi Auces
novada pašvaldībai izskatīt un ar saistošajiem noteikumiem
apstiprināt nolikumu par licencēto vēžošanu Lielauces
ezerā. Nolikums ir saskaņots ar Ministru kabineta
14.10.2005. noteikumu Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas –
makšķerēšanas –kārtība” 10.punktā minētajām institūcijām.
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt bioloģiskās
daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantot vēžu
krājumus Lielauces ezerā, lai radītu Lielauces ezerā
labvēlīgus apstākļus vēžu un zivju krājumu aizsardzībai un
racionālai izmantošanai. Licencētā makšķerēšana sniedz
papildu līdzekļus vēžu krājumu pavairošanai un
aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to
saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai.
Saistošie noteikumi nosaka Lielauces ezerā licencētās
vēžošanas noteikumus; vides un dabas resursu aizsardzības
prasības; licenču veidus, skaitu, maksu par licencēm, saturu,
realizāciju; licencētās vēžošanas organizētāja pienākumus
un tiesības.
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3. Informācija par plānoto

projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

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

Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt maksu par
vēžošanas 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.
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un
iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības
mājas lapā internetā www.auce.lv;
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Gints Kaminskis

