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LĒMUMS
Priekulē
2016.gada 25.februārī

Nr.4

1.
Par Priekules novada pašvaldības domes 2015.gada 30.decembra saistošo noteikumu
Nr.12 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē” precizētās
redakcijas apstiprināšanu
Priekules novada pašvaldība 28.01.2016. ar Nr.2.1.7/129 saņēma Latvijas Republikas
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 28.01.2016. vēstuli Nr. 18-6/634 ar
lūgumu precizēt Priekules novada pašvaldības domes 30.12.2015. saistošo noteikumu Nr.12
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē” redakciju.
Priekules novada pašvaldības domes 30.12.2015. saistošie noteikumi Nr.12 “Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē” ir precizēti atbilstoši ministrijas norādēm.
Vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas, atklāti balsojot PAR 15 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese Kuduma, Rigonda
Džeriņa, Vaclovs Kadaģis, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Vija Jablonska,
Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija, Andris Džeriņš); PRET nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Priekules novada pašvaldības domes 30.12.2015. saistošo noteikumu Nr.12
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē” precizēto redakciju.
2. Uzdot Priekules novada pašvaldības lietvedības nodaļai triju dienu laikā pēc saistošo
noteikumu precizētās redakcijas parakstīšanas nosūtīt tos zināšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
Pielikumā: 30.12.2015. saistošo noteikumu Nr.12 “Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē” precizētā redakcija uz 4 lp.
Izsniedzams: izpilddirektoram
Pašvaldības domes priekšsēdētāja

V.Jablonska

APSTIPRINĀTI
ar Priekules novada pašvaldības domes
2015.gada 30.decembra sēdes lēmumu
(prot.Nr.17, 3.)
PRECIZĒTĀ REDAKCIJA
ar Priekules novada pašvaldības domes
2016.gada 25.februāra lēmumu
(prot. Nr.4, 1)

Saistošie noteikumi Nr.12
Nolikums par licencēto makšķerēšanu
Prūšu ūdenskrātuvē
Izdoti pamatojoties uz zvejniecības
Likuma 10.panta 5.daļu un likuma
‘’Par pašvaldībām’’ 43.panta 1.daļas
13.punktu

1.

I. Vispārīgie jautājumi
Prūšu ūdenskrātuve atrodas Priekules novada Virgas pagasta teritorijā un tās platība ir
69,8 ha.

2.

Atbilstoši Civillikuma normām Prūšu ūdenskrātuves ūdeņi pieder Priekules novada
pašvaldībai tās zemei pieguļošajā daļā un 6 citiem piekrastes zemju īpašniekiem.

3.

Licencētā makšķerēšana ūdenskrātuvē tiek ieviesta saskaņā ar normatīvajiem aktiem,
kas regulē licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības, lai limitētu zivju
krājumu izmantošanu un makšķernieku ietekmi uz vidi.

4.

Licencētās makšķerēšanas organizētājs Prūšu ūdenskrātuvē ir Priekules novada
pašvaldība (turpmāk – Organizētājs), adrese – Saules iela 1, Priekule, Priekules novads,
LV–3434, tel.63461006, fakss 63497937,dome@priekulesnovads.lv atbildīgais
organizētājs - Virgas pagasta pārvaldes vadītājs, tel. 63454848, fakss
63454843,virga@priekulesnovads.lv.

5.
6.

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Prūšu ūdenskrātuves platībā.
Makšķerēšana notiek saskaņā ar spēkā esošiem makšķerēšanu regulējošiem Ministru
kabineta noteikumiem, ievērojot šādas izmaiņas:
6.1. atļauts makšķerēt tikai no airu laivām, kas reģistrētas saskaņā ar 2008.gada
25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.213 „Ceļu satiksmes drošības direkcijā
reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība”;
6.2. atļauts diennakts lomā paturēt 5 līdakas, 5 zandartus, bet pārējās zivju sugas
saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem.

7.

III. Īpašas vides un dabas resursu aizsardzības prasības
un pašvaldību lēmumi, kuri jāievēro makšķerniekiem
Makšķerniekiem jāievēro, ka saskaņā ar Zvejniecības likumu ap Prūšu ūdenskrātuves
krastu ir noteikta 4 m tauvas josla, ko makšķernieki drīkst izmantot, pārvietojoties gar
krastu.

8.

Var apmesties (nakšņot) un kurt ugunskurus tikai vietās, kas ir speciāli saskaņotas ar
zemes īpašnieku vai norādītas Prūšu ūdenskrātuves krastos ar attiecīgām zīmēm.
IV. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi
un maksa par makšķerēšanas licencēm
9.Licencētā makšķerēšanā noteiktas šādas licences:

Licences nosaukums
Gada makšķerēšanas licence (01.01.-31.12.)
Vasaras sezonas
makšķerēšanas licence (1.05.- 31.10)
Viena mēneša makšķerēšanas licence
Vienas diennakts makšķerēšanas licence
Viena mēneša makšķerēšanas licence ar atlaidi
Vienas diennakts makšķerēšanas licence ar atlaidi
Gada bezmaksas licence (01.01.-31.12.)

Cena
EUR/gab.
t.sk. PVN
14,23
11,38
4,27
1,42
2,13
0,71
----

10.Licenču skaits nav ierobežots.
V. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm
11.Gada bezmaksas licences paredzētas :
11.1. bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras vecākas par
65 gadiem;
11.2. personām ar invaliditāti;
11.3. politiski represētajām personām;
11.4. Prūšu ūdenskrātuves krastu īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem.
12. Licences ar cenu atlaidi var saņemt Priekules novada trūcīgie iedzīvotāji, kuriem
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts šāds statuss un kuru dzīvesvieta deklarēta
Priekules novada administratīvajā teritorijā.
13. Visām personām, izņemot 11.1. un 11.2. punktā minētajām, bez licences jābūt klāt arī
makšķerēšanas kartei.
14. Visām personām, makšķerējot ir jābūt klāt arī personu apliecinošam dokumentam, kas var
apstiprināt attiecīgās licences turētāja personību.
VI. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība
15. Licenču uzskaiti un izplatīšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām veic:

15.1. Priekules novada Virgas pagasta pārvalde, adrese ”Pagastmāja”, Paplaka, Virgas
pagasts, Priekules novads, tālrunis 63454848, darba dienās no 9:00 – 16:00;
15.2. Priekules novada pašvaldība, adrese - Saules ielā 1, Priekule, tālrunis 63461433,
darba dienās no 8:00 – 16:00;
15.3.DUS ”Kings”, Priekules pagasts, Priekules – Skodas šoseja 1.km (visu diennakti),
tālrunis 63467122
15.4. Organizētāja nozīmēts Prūšu ūdenskrātuves uzraugs pie ”Prūšu ūdenskrātuves”
diennakts gaišajā laikā.
VII Līdzekļu izlietojums,
kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences
16. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 10% reizi pusgadā (līdz 31.jūlijam par
pirmo pusgadu un līdz 31.janvārim – par otro pusgadu) organizētājs pārskaita valsts
pamatbudžetā Zivju fonda ieņēmumu dotācijas veidošanai.
17. No licenču realizācijā iegūtās summas 90% paliek organizētāja rīcībā un tiek izmantoti
licencētās makšķerēšanas organizēšanai un tās pārvaldes nodrošināšanai, zivju mazuļu
iegādei, ūdenskrātuves kopšanas darbiem un citiem mērķiem saskaņā ar pasākumu plānu
zivju resursu papildināšanai un aizsardzībai.
VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
18. Makšķernieku lomi tiek uzskaitīti kilogramos pa atsevišķām sugām, aizpildot lomu
uzskaites anketu saskaņā ar makšķernieku lomu uzskaites paraugu licences otrā pusē.
19. Aizpildītās lomu uzskaites anketas makšķerniekam ir jāiesniedz organizētāja nozīmētajam
Prūšu ūdenskrātuves uzraugam vai licenču iegādes vietā 10 darbu dienu laikā pēc licences
darbības termiņa beigām.
IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja
sniegtie pakalpojumi un pienākumi
20. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēšanas organizētāju
un makšķerēšanas licences iegādes iespējām pašvaldība ne vēlāk kā mēnesi pirms
licencētās makšķerēšanas sākuma publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, Priekules
novada preses izdevumā „Priekules novada ziņas”.
21. Organizētājs sniedz informāciju plašsaziņas līdzekļos par licencēto makšķerēšanu Prūšu
ūdenskrātuvē un nodrošina atbilstošu norādes zīmju izvietošanu ūdenstilpē vai tās
piekrastē.
22. Organizētājs nodrošina makšķerēšanas licenču pieejamību, veic izsniegto licenču uzskaiti
un reģistrāciju un atsaka licenču izsniegšanu kārtējā un nākamajā gadā makšķerniekiem,
kuri nav ievērojuši šī nolikuma 18. un 19.punktā paredzēto lomu uzskaites kārtību.
23. Organizētājs nodrošina to naudas līdzekļu sadali, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas
licences, kā arī attiecīgo līdzekļu izmantošanu atbilstoši nolikumā paredzētajiem mērķiem.
24. Organizētājs iesniedz Lauku atbalsta dienestā (Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981)
pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – līdz 15.jūlijam un 15.janvārim –
par iepriekšējo pusgadu un pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu
veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences divas reizes gadā
par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10.jūlijam par pirmo pusgadu un līdz
10.janvārim par otro pusgadu;

25. Organizētājs uzskaita makšķernieku lomus un līdz nākamā gada 1.februārim sniedz
attiecīgās ziņas valsts zinātniskajam institūtam ”Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskais institūts „BIOR”.
26. Organizētājs veic zivju resursu papildināšanu Prūšu ūdenskrātuvē un nosaka atbildīgo
personu - Prūšu ūdenskrātuves uzraugu, kurš koordinē un piedalās vides un zivju resursu
aizsardzības un uzraudzības pasākumos.
27. Līdz katra gada 31.decembrim iesniedz Valsts vides dienestā izskatīšanai un
apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju resursu papildināšanas
pasākumiem un licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai
nepieciešamās infrastruktūras izveidošanas un uzturēšanas pasākumiem.
X. Makšķerēšanas kontrole
28. Šī nolikuma ievērošanu kontrolē Priekules novada pašvaldība, Virgas pagasta pārvalde,
Prūšu ūdenskrātuves uzraugs, Valsts vides inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotas
personas, valsts policijas darbinieki.
29. Šī nolikuma pārkāpēji saucami pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības
likumos noteiktajā kārtībā. Minētā atbildība neatbrīvo pārkāpējus no pienākuma atlīdzināt
zivju resursiem nodarīto kaitējumu.
XI. Noslēguma jautājums
30. Nolikums ir spēkā līdz 2018.gada 31.decembrim no pašvaldības saistošo noteikumu
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Prūšu ūdenskrātuvē” spēkā stāšanās dienas.
XII. Nolikuma pielikumi
31. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
31.1. licenču paraugi 7 veida licencēm (pielikums Nr.1. 1. – 1.5.);
31.2. Prūšu ūdenskrātuves un zemes īpašumu, kas robežojas ar ūdenskrātuvi, robežu plāns
(pielikums Nr.2);
31.3. saskaņojumi ar Prūšu ūdenskrātuves piekrastes zemju īpašniekiem (pielikums Nr.3);
31.4. institūciju saskaņojumi (pielikums Nr.4)
XIII. Pārejas noteikumi
32. Licences, kuras iegādātas saskaņā ar Priekules novada domes 2012.gada 27.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Prūšu
ūdenskrātuvē” derīgas līdz datumam, kāds minēts licencē.
Pašvaldības domes priekšsēdētāja

V. Jablonska

