MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
_____________________________________________________________________________________________________________

Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215,
tālrunis 64251908, fakss 65509888, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā
19.05.2021.

Nr. 6/2021
/19.05.2021. Mazsalacas novada pašvaldības
lēmums Nr. 8.31/
/Precizēti ar 16.06.2021. Mazsalacas novada pašvaldības
domes lēmumu Nr.9.15/

Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā
No Iģes ietekas līdz Mazsalacas novada administratīvās teritorijas robežai Salacas
kreisajā krastā
Izdoti saskaņā ar
Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Salacas upe saskaņā ar Civillikuma 1. pielikumu (1102.pantam) ir publiskie ūdeņi,
kuros zvejas tiesības pieder valstij.
2. Licencētā makšķerēšana Salacas upes posmā, Mazsalacas novada teritorijā, no Iģes
upes ietekas Skaņkalnes pagastā virzienā pret straumi, līdz Mazsalacas novada administratīvās
teritorijas robežai Salacas kreisajā krastā (turpmāk - Salacas augštece) ieviesta, lai samazinātu
antropogēno slodzi un radītu labvēlīgus apstākļus dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai
izmantošanai un aizsardzībai. Papildus tā paredzēta arī vietējo iedzīvotāju nodarbinātības
dažādošanai un makšķerēšanas tūrisma veicināšanai.
3. Licencētā makšķerēšana tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK)
22.12.2015. noteikumiem Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
kārtība”, MK 22.12.2015. noteikumiem Nr.800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi", MK 10.03.2009. noteikumiem Nr.228 „Dabas parka „Salacas ielejas”
individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”, zinātniskā institūta "Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"” zinātniskām rekomendācijām zivju
krājumu pavairošanā un šo Nolikumu.
4. Licencēto makšķerēšanu Salacas augštecē saskaņā ar Mazsalacas novada pašvaldības
2021.gada 4.martā noslēgto pilnvarojuma līgumu Nr.53/2021 organizē biedrība “Burtnieku
makšķerēšanas un tūrisma skola”, reģistrācijas Nr.40008157193, (turpmāk – Organizētājs),
juridiskā adrese: “Laivas”, Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211, tālr. 29456900, e-pasta
adrese: mpojars@inbox.lv.

5. Makšķerēšana Salacas augštecē atļauta saskaņā ar MK 22.12.2015. noteikumiem
Nr.800 “ Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, kā arī ņemot vērā šādus
papildnosacījumus:
5.1. aizliegts nodarboties ar zemūdens medībām un vēžošanu;
5.2. spiningošana un mušiņmakšķerēšana atļauta tikai diennakts gaišajā laikā (no
saullēkta līdz saulrietam);
5.3. no 1. septembra līdz 31. decembrim aizliegta spiningošana un mušiņmakšķerēšana;
5.4. makšķerēšana no laivām atļauta no 1. jūnija līdz 30. septembrim.

II. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits un cenas
6.Licenču veidi:

Licenču skaits

6.1.Vienas
dienas
licence
makšķerēšanai Salacā no Iģes
ietekas līdz Mazsalacas novada
administratīvās teritorijas robežai
Salacas kreisajā krastā
6.2. Gada licence makšķerēšanai
Salacā no Iģes ietekas līdz
Mazsalacas novada administratīvās
teritorijas robežai Salacas kreisajā
krastā
6.3.Gada
bezmaksas
licence
makšķerēšanai Salacā no Iģes
ietekas līdz Mazsalacas novada
administratīvās teritorijas robežai
Salacas kreisajā krastā

800

Maksa par 1 (vienu)
licenci, t.sk. PVN
(21%)
3,00 euro

200

20,00 euro

100

–

7.Gada bezmaksas licences ir tiesīgi saņemt:
7.1.Salacas augšteces ūdeņu krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi;
7.2.Makšķernieki – makšķernieku klubu biedri, kas piedalās licencētās makšķerēšanas
organizētāja rīkotos zivju resursu un vides aizsardzības pasākumos;
7.3.Makšķernieki – bērni un pusaudži līdz 16 gadiem un personas, kuras ir vecākas par
65 gadiem, visu grupu personas ar invaliditāti un politiski represētās personas, kuras uzrāda
attiecīgā statusa
8. Burtnieku un Mazsalacas novadam kopīgā Salacas posmā, kur viens Salacas krasts ir
Mazsalacas novada teritorija un otrs krasts Burtnieku novada teritorija, makšķerēšanai ir derīgas
gan licencētās makšķerēšanas organizētāja Burtnieku novadā, gan Organizētāja izsniegtās
makšķerēšanas licences.
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III. Lomu uzskaite
9.Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no tās veida, jāreģistrē savi lomi, norādot
datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru) tos ierakstot:
9.1.visās vienas dienas licencēs – otrajā pusē norādītajā tabulā;
9.2.gada licencē un gada bezmaksas licencē – lomu uzskaites tabulā (3. pielikums)
atbilstoši licences otrā pusē norādītajam paraugam;
9.3.uzskaites tabulā sadaļā interneta vietnē www.manacope.lv, ja licence iegādāta
elektroniski.
10. Visu vienas dienas licenču un gada licenču īpašnieku obligāts pienākums ir piecu
dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām licences kopā ar lomu uzskaites tabulām
iesniegt licenču iegādes vietās vai nosūtīt pa pastu uz Organizētāja adresi, kura norādīta uz
licences, bet interneta vietnē www.manacope.lv iegādātajām licencēm piecu dienu laikā pēc
licences derīguma termiņa beigām jāaizpilda uzskaites tabula šajā tīmekļvietnē.
11.Visu vienas dienas licenču un gada licenču īpašniekiem, licenču nenodošanas un ziņu
par lomu nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu gadījumos, tiks
liegta iespēja atkārtoti iegādāties jebkura veida makšķerēšanas licenci makšķerēšanai Salacas
augštecē kārtējā un nākamajā gadā.
12. Organizētājs katru gadu līdz 1.februārim iesniedz valsts zinātniskajā institūtā
"Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pārskatu par
iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem.
IV. Licenču noformēšana un realizācija
13. Visās licencēs tiek uzrādīts: licences veids un izsniegšanas datums, makšķerēšanas
licences numurs, licences cena, licences izsniegšanas datums vai derīguma termiņš,
makšķerēšanas vieta, licencētās makšķerēšanas organizētājs, licences izsniedzēja un saņēmēja
paraksti (izņemot elektroniski iegādātām licencēm).
14. Visām licencēm jābūt numurētām un tām jāsatur šī Nolikuma 13.punktā minētā
informācija.
15. Visās elektroniski iegādātās licencēs tiek uzradīts: licences veids, licences numurs,
licences darbības laiks (periods), pirkuma identifikācijas numurs
16. Visām licencēm ir jābūt noformētām un uzskaitītām atbilstoši Valsts ieņēmuma dienesta
prasībām.
17. Visu licenču īpašnieki tiek reģistrēti (vārds, uzvārds, personas kods) licenču saņemšanas
(iegādes) vietās, kopējas datu bāzes veidošanai par licencēto makšķerēšanu Salacas augštecē.
18. Maksas licences var iegādāties:
18.1. Veikalā „Cope”, SIA „Makšķernieku serviss”, Valmiera, Stacijas ielā 12A,
Valmierā, tālr. 26521536;
18.2. Veikalā ,,X Centrs”, Gustava Ērenpreisa ielā 2, Mazsalacā, Mazsalacas nov., darba
dienās no 9.00-18.00., sestdienās no 9.00-15.00, tālr. 29320359;
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18.3. Laivu bāzē „Vecate”, Vecatē, Vecates pag., Burtnieku novadā, tālr. 29129427;
18.4. Valmieras mednieku un makšķernieku biedrībā, Lilijas ielā 4, Valmierā,
tālr.64222706;
18.5. interneta vietnē www.manacope.lv.
19. Gada bezmaksas licences var saņemt Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4,
Mazsalacā, Mazsalacas nov., e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv, tālrunis
25446604.
20. Katram licencētās makšķerēšanas dalībniekam ir pienākums iepazīties ar šī Nolikuma
prasībām, par kuru ievērošanu viņš parakstās uz licences.
21. Organizētājs nodrošina informācijas par licenču iegādes vietām publicēšanu
pašvaldības mājas lapā www.mazsalaca.lv, reģionālajā laikrakstā „Liesma” un pašvaldības
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Mazsalacas novada ziņas”.
22. Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība
makšķerniekiem netiek atlīdzināta.
23. Licences ar labojumiem un bez makšķerēšanas datuma vai perioda norādes nav derīgas.
V. Makšķerēšanas sacensības
24. Salacas augštecē var tikt rīkotas šādas makšķerēšanas sacensības:
24.1. Pavasarī ne vairāk kā 3 (trīs) šajā sezonā atļauto zivju sugu makšķerēšanas
sacensības;
24.2. Vasarā – rudenī ne vairāk kā 3 (trīs) makšķerēšanas sacensības.
25. Makšķerēšanas sacensības pavasara un vasaras – rudens sezonā notiek atbilstoši vienas
dienas licenču izmantošanas kārtībai.
26. Sacensību organizētāji, kuri ir ieplānojuši makšķerēšanas sacensības Salacas augštecē,
ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms attiecīgo sacensību norises dienas par tām rakstiski informē
Mazsalacas novada pašvaldību un Organizētājs, minot sacensību organizētāju un atbildīgo
personu. Sacensību organizētājs garantē visu sacensībām izmantoto licenču atgriešanu licencētās
makšķerēšanas organizētājam atbilstoši šī Nolikuma prasībām.
27. Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību sacensību nolikumu sacensību
organizētājs saskaņo ar vietējo pašvaldību, Valsts vides dienestu, un Dabas aizsardzības pārvaldi.
28. Šī Nolikuma 26.punkta neizpildīšanas gadījumā attiecīgajai organizācijai tiks liegta
iespēja turpmāk organizēt makšķerēšanas sacensības Salacas augštecē Mazsalacas novada
teritorijā.
VI. No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums
29. No Salacas augštecē licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20% (divdesmit
procenti) Organizētājs reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim
par otro pusgadu – ieskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
30. No Salacas augštecē licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 80% (astoņdesmit
procenti) tiek ieskaitīti Organizētāja kontā un šos līdzekļus izmanto zivju resursu aizsardzībai,
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makšķerēšanas kontrolei, licencētās makšķerēšanas organizēšanai un makšķerēšanas tūrisma
attīstīšanai visā Salacas augštecē;
31. Par licenču realizācijā iegūto līdzekļu sadali un izlietošanu ir atbildīgs Organizētājs.
Divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – Organizētājs iesniedz Lauku atbalsta
dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām iepriekšējā
pusgadā, pārskatu pirms iesniegšanas saskaņojot ar Mazsalacas novada pašvaldību.
VII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi
32.Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
32.1. sadarbībā ar Mazsalacas novada pašvaldību sniegt informāciju reģionālajā
laikrakstā “Liesma” par licencēto makšķerēšanu Salacas augštecē un nodrošināt norāžu zīmju
izvietošanu upes piekrastē;
32.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību, to realizāciju un izsniegšanu šī
Nolikuma 18. un 19. punktā norādītajās licenču tirdzniecības un izsniegšanas vietās, kā arī sniegt
praktisku informāciju par licenču realizāciju un izsniegšanu reģionālajā laikrakstā “Liesma”,
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mazsalacas novada ziņas” un Mazsalacas novada
pašvaldības mājas lapā www.mazsalaca.lv ;
32.3. realizēt un izsniegt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
32.4. uzskaitīt realizētās un izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites
žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā. Uzskaitīt interneta vietnē
www.manacope.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc
katra pusgada noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku,
nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;
32.6. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā pārskatu par
veiktajiem dabas aizsardzības, kontroles un zivju resursu papildināšanas (ja tas ir paredzēts)
pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās
infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu;
32.7. uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1. februārim iesniegt valsts zinātniskajā
institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk
– institūts) pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem;
32.8. veikt zivju krājumu pavairošanu saskaņā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūta „BIOR” ” rakstiskām rekomendācijām;
32.9. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai
pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un
uzraudzības pasākumos;
32.10. nodrošināt no licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši
normatīvajiem aktiem un Nolikumam;
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32.11. iepazīstināt makšķerniekus ar šo Nolikumu un nodrošina nolikuma publisku
pieejamību, tostarp licenču pārdošanas un izsniegšanas vietās.
VIII. Vides aizsardzība
33. Salacas augštece, kurā tiek īstenota licencētā makšķerēšana, atrodas Ziemeļvidzemes
biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonā un daļēji Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas
teritorijā NATURA 2000 – dabas parkā “Salacas ieleja” (upes posms no Īģes ietekas līdz
bijušajam dzelzceļa tiltam Skaņkalnē). Šo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju individuālie un
izmantošanas noteikumi ir saistoši visiem licencētās makšķerēšanas dalībniekiem, kuriem
aizliegts:
33.1. kurt ugunskurus tam neparedzētās vietās;
33.2. lauzt kokus un krūmus, bojāt zālāju;
33.3. atstāt upmalā vai uz ledus un mest ūdenī atkritumus.
34. Transporta novietošana uz ceļiem Mazsalacas novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā Salacas upes tuvumā atļauta tikai atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, bet uz
privātām zemēm – ar zemes īpašnieka atļauju. Iebraukšana 10 metru tauvas joslā vai
nobraukšana no ceļa apmales stingri aizliegta.
IX. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole
35. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu
Salacas augštecē Mazsalacas novada teritorijā veic Mazsalacas novada pašvaldības policija.
X. Noslēguma jautājumi
36. Šis Nolikums pēc saskaņošanas ar MK 22.12.2015. noteikumu Nr.799 „Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība” 10.punktā minētajam institūcijām un
apstiprināšanas ar pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma “Par
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
37. Nolikuma darbības termiņš ir pieci gadi no tā spēkā stāšanās brīža.
38. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2018.gada 20.jūnija saistošie
noteikumi Nr.3/2018 «Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Iģes
ietekas līdz Mazsalacas novada administratīvās teritorijas robežai Salacas kreisajā krastā”.

XI. Nolikuma pielikumi
39. Makšķerēšanas licenču paraugi (1.pielikumā).
40. Salacas augšteces shēma licencētai makšķerēšanai - teritorijas karte (2.pielikumā) .
41. Lomu uzskaites tabulas (3.pielikumā).

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis

6

1.pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.6/2021 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā
no Iģes ietekas līdz Mazsalacas novada administratīvās teritorijas robežai Salacas kreisajā krastā”

LICENČU PARAUGI
Vienas dienas licence
VIENAS DIENAS LICENCE
Nr._______
makšķerēšanai Salacā no Iģes ietekas līdz Mazsalacas
novada administratīvās teritorijas robežai Salacas
kreisajā krastā
20__. gads
Licences cena 3.00 EUR (t.s. PVN)

Makšķernieks:
_________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Izsniedzējs:
___________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts/nosaukums, adrese)

Datums: 20___. gada ___.
_______________________________
Makšķerēšana notiek atbilstoši MK 22.12.2015. noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, kā arī peldošo līdzekļu ekspluatācijas
noteikumiem iekšējās ūdenstilpēs. Par konstatētiem malu zvejniecības gadījumiem
zvanīt Valsts vides dienesta inspektoram - 29563566 vai biedrībai “Burtnieku
makšķerēšanas un tūrisma skola” – 29456900.
Licence obligāti jānodod kādā no licenču iegādes vietām vai jānosūta pa pastu
biedrībai “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola” (adrese: “Laivas”, Vecates
pag., Burtnieku nov., LV-4211) piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa
beigām, aizpildot tās otrā pusē esošo loma uzskaites tabulu vai, ja licence iegādāta
elektroniski, – jāaizpilda loma uzskaites tabula sadaļā interneta vietnē
www.manacope.lv.
Makšķerēšanas organizētājs: biedrība “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola”,
adrese: “Laivas”, Vecates pagasts, Burtnieku novads, LV-4211
Reģ. Nr.40008157193, tālr. 29456900
NE ASAKAS!

Lomu uzskaite
Zivju suga

Datums

Skaits (gab.)

Makšķernieka paraksts:
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Svars (kg)

Gada licence

GADA LICENCE
Nr._______
makšķerēšanai Salacā no Iģes ietekas līdz Mazsalacas
novada administratīvās teritorijas robežai Salacas
kreisajā krastā
20__. gads
Licences cena 20.00 EUR (t.s. PVN)

Makšķernieks: _________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Izsniedzējs: ___________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts/nosaukums, adrese)

Datums: 20___. gada ___. ________________________
Makšķerēšana notiek atbilstoši MK 22.12.2015. noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, kā arī peldošo līdzekļu ekspluatācijas
noteikumiem iekšējās ūdenstilpēs. Par konstatētiem malu zvejniecības gadījumiem
zvanīt Valsts vides dienesta inspektoram - 29563566 vai biedrībai “Burtnieku
makšķerēšanas un tūrisma skola” – 29456900.
Licence obligāti jānodod kādā no licenču iegādes vietām vai jānosūta pa pastu
biedrībai “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola” (adrese: “Laivas”, Vecates
pag., Burtnieku nov., LV-4211) piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa
beigām, aizpildot tās otrā pusē esošo loma uzskaites tabulu vai, ja licence iegādāta
elektroniski, – jāaizpilda loma uzskaites tabula sadaļā interneta vietnē
www.manacope.lv.
Makšķerēšanas organizētājs: biedrība “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola”,
adrese: “Laivas”, Vecates pagasts, Burtnieku novads, LV-4211
Reģ. Nr.40008157193, tālr. 29456900
NE ASAKAS!

Lomu uzskaite
Zivju suga

Datums

Skaits (gab.)

Makšķernieka paraksts:
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Svars (kg)

Gada bezmaksas licence

GADA BEZMAKSAS LICENCE
Nr._______
makšķerēšanai Salacā no Iģes ietekas līdz Mazsalacas
novada administratīvās teritorijas robežai Salacas
kreisajā krastā
20__. gads
Makšķernieks:
_____________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts)

Izsniedzējs:
_______________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts/nosaukums, adrese)

Datums: 20___. gada ___.
___________________________
Makšķerēšana notiek atbilstoši MK 22.12.2015. noteikumiem Nr.800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, kā arī peldošo
līdzekļu ekspluatācijas noteikumiem iekšējās ūdenstilpēs. Par konstatētiem malu
zvejniecības gadījumiem zvanīt Valsts vides dienesta inspektoram - 29563566
vai biedrībai “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola” – 29456900.
Licence obligāti jānodod kādā no licenču iegādes vietām vai jānosūta pa pastu
biedrībai “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola” (adrese: “Laivas”,
Vecates pag., Burtnieku nov., LV-4211) piecu dienu laikā pēc licences derīguma
termiņa beigām, aizpildot tās otrā pusē esošo loma uzskaites tabulu vai, ja
licence iegādāta elektroniski, – jāaizpilda loma uzskaites tabula sadaļā interneta
vietnē www.manacope.lv.
Makšķerēšanas organizētājs: biedrība “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma
skola”, adrese: “Laivas”, Vecates pagasts, Burtnieku novads, LV-4211
Reģ. Nr.40008157193, tālr. 29456900
NE ASAKAS!

Lomu uzskaite
Zivju suga

Datums

Skaits (gab.)

Svars (kg)

Makšķernieka paraksts:
Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis
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2.pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.6/2021 “Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā
no Iģes ietekas līdz Mazsalacas novada administratīvās
teritorijas robežai Salacas kreisajā krastā”

Salacas augšteces posma shēma Mazsalacas novada administratīvajā

teritorijā (licencētās makšķerēšanas vietas karte)

*Licencētās makšķerēšanas vieta (ar sarkano)

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis
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3.pielikums
saistošajiem noteikumiem Nr.6/2021 “Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā
no Iģes ietekas līdz Mazsalacas novada administratīvās
teritorijas robežai Salacas kreisajā krastā”

LOMU UZSKAITES TABULA
Licences veids un numurs ________________________________________________
Licences īpašnieks _______________________________________________________

Datums

Zivju suga

Skaits

Domes priekšsēdētājs

Svars

Piezīmes

H.Rokpelnis
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19.05.2021. Saistošo noteikumu Nr.6/2021 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Salacas
upes posmā no Iģes ietekas līdz Mazsalacas novada administratīvās teritorijas robežai
Salacas kreisajā krastā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Saskaņā ar Zvejniecības likuma 10.panta piekto daļu, pašvaldība izdod
saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu tās administratīvajā
teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens
medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas tiesību izmantošana ar
īpašām atļaujām (licencēm).
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu
Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
kārtība” 10.punktu iesniegto Nolikumu secīgi ir saskaņojusi
Zemkopības ministrija (23.04.2021. 4.1-2e/803/2021), Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
(05.05.2021. Nr. 30-1/526-e) un Valsts vides dienests (17.05.2021. Nr.
2.3/2301/VI/2021), Dabas aizsardzības pārvalde (19.05.2021.).

2. Īss projekta
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta licencētā
makšķerēšana Salacas upes posmā Mazsalacas novada administratīvajā
teritorijā. Saistošie noteikumi nosaka licenču veidus, skaitu un maksu,
licenču cenu atlaižu piemērošanu, licenču noformējumu, iegūto
līdzekļu izlietojumu, kā arī lomu uzskaiti.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu nav paredzēta. Līdzekļus no licenču
pārdošanas saņems un izmantos nolikuma noteiktajā kārtība biedrība
“Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola”,
reģistrācijas
Nr.40008157193, kas saskaņā ar pašvaldības pilnvarojumu organizēs
licencēto makšķerēšanu.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajā
m procedūrām

Tiešas ietekmes nav

Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var
vērsties Mazsalacas novada pašvaldībā un pie organizētāja –
biedrības “Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola”, tālr.
29456900.
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6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas. Interesi par licenču iegādes iespējām ir
izrādījuši makšķernieki.

Domes priekšsēdētājs

H. Rokpelnis
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