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Pildas pagasts, Ludzas novads
Ludzas novada domes 26.05.2011. saistošie noteikumi Nr.11 „Par licencēto makšķerēšanu Šķaunes ezerā” ar grozījumiem:
• Ludzas novada domes 26.09.2013. saistošie noteikumi Nr.41 (Ludzas novada domes 26.09.2013. sēdes lēmums (prot.Nr.22, 77.§.)).

Aktu l redakcija uz 01.01.2014.

Saistošie noteikumi Nr.11
APSTIPRIN TI
ar Ludzas novada domes
2011.gada 26.maija sēdes
lēmumu (protokols Nr.9, 44.§)

PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU ŠĶAUNES EZERĀ
Izdoti pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2003.
noteikumu Nr.574 „Licencētās amatierzvejas
–makšķerēšanas-kārtība”13.punktu

1. Visp r gie jaut jumi
1.1. Šķaunes ezers atrodas Ludzas novada Istras pagasta teritorijā. Tā platība ir 254.9 ha.
1.2. Šķaunes ezers ir privāta ūdenstilpe, kurā saskaņā ar Civillikuma 1115.panta
II pielikumu zvejas tiesības pieder valstij. Šķaunes ezers visā tā platībā ir iznomāts zemnieku
saimniecībai „Božki” licencētās makšķerēšanas organizēšanai (2000.gada 29.septembra nomas
līgums starp Istras pagasta padomi un zemnieku saimniecību „Božki”).
1.3. Licencētā makšķerēšana Šķaunes ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.574 "Licencētās amatierzvejas makšķerēšanas - kārtība" un 2007.gadā Istras pagasta padomes apstiprinātajiem "Šķaunes ezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem", ar nolūku regulāri (vismaz vienu reizi trijos
gados) papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu
izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā piekrastes antropogēno slodzi.
1.4. Licencēto makšķerēšanu organizē Šķaunes ezera nomnieks Ludzas novada pilnvarota
juridiska persona zemnieku saimniecība „Božki” (adrese: „Božki”, m. Garānu Šķaune, Istras
pagasts, Ludzas novads, LV-5711, reģ. Nr.LV42401015971).
1.5. Licencētās makšķerēšanas nolikums stājas spēkā pēc tā saskaņošanas saskaņojuma lapā

norādītajās institūcijās un apstiprināšanas ar Ludzas novada domes saistosajiem noteikumiem
likuma „Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā. Tā darbības ilgums ir 3 gadi no spēkā
stāšanās dienas.
2. Licencēt s makšķerēšanas noteikumi
2.1. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Šķaunes ezera platībā.
2.2. Makšķerēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi” ar šādām izmaiņām:
2.2.1. atļauts makšķerēt tikai no licencētās makšķerēšanas organizētāja izīrētām laivām;
2.2.2. makšķernieks var iegādāties un makšķerējot vienlaicīgi izmantot divas licences,
kas dod tiesības pielietot divreiz vairāk makšķerēšanas rīku, nekā atļauts vispārējos
makšķerēšanas notiekumos;
2.2.3. vienam makšķerniekam diennakts lomā atļauts paturēt: līdakas, līņus un
zandartus 7 gabalus no katras sugas, zušus un sīgas - 5 gabalus no katras sugas;
2.2.4. makšķerniekiem aizliegts lietot motorizētus peldlīdzekļus, izņemot peldlīdzekļus
ar uzkarināmiem laivu elektromotoriem.
3. Licencēt s makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšanas licencēm
3.1. Licenču veidi un maksa par licencēm:
Licences veids
3.1.1. vienas dienas licence makšķerēšanai Šķaunes ezerā no krasta vai
no ledus
3.1.2. vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas
3.1.3. vienas dienas bezmaksas licence

Cena
EUR 7,11
EUR 14,23
-

(Ludzas novada domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.41 redakcijā)

3.2. Licenču derīguma termiņi un makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana:
3.2.1. vienas dienas licence - derīga vienu dienu;
3.2.2. vienas dienas licence makšķerēšanai no laivas - derīga vienu dienu.
3.3. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.
3.4. Bērniem līdz 16 gadiem un vietējiem iedzīvotājiem, kuru deklarētā dzīves vieta atrodas Istras
pagasta teritorijā, makšķerēšanai Šķaunes ezerā izsniedzamas vienas dienas bezmaksas licences.
4. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
4.1. Licence (1.pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts:
4.1.1. licences nosaukums (veids);
4.1.2. licences numurs;
4.1.3. licences derīguma laiks;
4.1.4. licences cena;
4.1.5. makšķernieka vārds, uzvārds, paraksts;
4.1.6. licences izsniedzēja vārds, uzvārds, paraksts;
4.1.7. zīmoga vieta.
4.2. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas
nolikumu.
5. Makšķerēšanas licenču realiz cijas k rt ba
5.1. Licenču izplatīšanu veic zemnieku saimniecības „Božki” makšķernieku bāzes
teritorijā (adrese: „Božki”, m. Garānu Šķaune, Istras pagasts, Ludzas novads, LV-5711),
tālr. 29227288 visu diennakti.

6. L dzekļu izlietojums, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences
6.1. No licenču realizācijā iegūtās kopējās summas 20 % reizi pusgadā – līdz 10.jūlijam par
pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu ieskaitāmi valsts pamatbudžetā zivju fonda
veidošanai.
6.2. 80% no iegūtās summas paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā un,
savstarpēji saskaņojot starp pašvaldību un licencētās makšķerēšanas organizētāju, tiek
izmantoti Šķaunes ezera vides un zivju resursu aizsardzības, zivju krājumu pavairošanas un
licencētās makšķerēšanas organizēšanas pasākumu nodrošināšanai.
7. Makšķernieku lomu uzskaites k rt ba
7.1. Makšķernieks katras dienas lomu ieraksta licences otrajā pusē norādītajā uzskaites
formā (3. pielikums), norādot lomu kilogramos pa atsevišķām sugām (limitētās sugas arī
gabalos), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas.
7.2. Ar loma uzskaites datiem aizpildītā licence jānodod tās izsniedzējam vai jānosūta uz
licenču tirzniecības vietu.
7.3. Atskaiti par lomu uzskaiti saskaņā ar datiem, iegūtiem no realizētām licencēm, līdz
1.februārim licencētās makšķerēšanas organizētājs nosūta Pārtikas drošības, dzīvnieku
veselības un vides zinātniskajam institūtam.
8. Licencēt s makšķerēšanas organizēt ja sniegtie pakalpojumi un pien kumi
8.1. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
8.1.1. sadarbībā ar Ludzas novada domi sniegt informāciju laikrakstā "Ludzas Zeme"
par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Šķaunes ezerā, un nodrošināt atbilstošu norādes
zīmju izvietošanu Šķaunes ezera piekrastē;
8.1.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību, kā arī makšķerēšanas licenču
realizāciju ezera tuvumā;
8.1.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktām prasībām;
8.1.4. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši šī
nolikuma 6.punkta prasībām;
8.1.5. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981)
pārskatu par realizēto makšķerēšanas licenču skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem
naudas līdzekļiem un to izlietojumu divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu–
attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim;
8.1.6. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas
atrodas licenču tirzniecības vietā;
8.1.7. papildināt zivju krājumus saskaņā ar „Šķaunes ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumiem” un ūdenstilpes nomas līguma prasībām;
8.1.8. piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;
8.1.9. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma 7. punktam;
8.1.10. iepazīstināt makšķerniekus ar Šķaunes ezera licencētās makšķerēšanas
nolikumu;
8.1.11. veikt citus pienākumus saskaņā ar ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas
nolikumu;
8.1.12. norīkot atbildīgo personu par šī nolikuma prasību ievērošanu, kura piedalās
vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz
31.decembrim iesniedz Valsts vides dienestā atskaiti par veiktajiem pasākumiem zivju
resursu aizsardzībā, papildināšanā un licencētas makšķerēšanas organizēšanai
nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;
8.2. Licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem sekojošus pakalpojumus:

8.2.1. izīrē laivas;
8.2.2. izīrē atpūtas līdzekļus;
8.2.3. sniedz konsultācijas par makšķerēšanas vietām.
9. Makšķerēšanas un vides aizsardz bas kontrole
9.1. Licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu kontrolē Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes valsts
vides inspektori. Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros piedalās vides aizsardzības
sabiedriskie inspektori, pašvaldību attiecīgi pilnvarotas institūcijas, policija, zemessardze, kā arī
licencētās makšķerēšanas organizētājs.
10. Saistošo noteikumu pielikumi
10.1. Licenču paraugi uz 3 lp. (1. pielikums);
10.2. Šķaunes ezera shēma (2. pielikums);
10.3. Loma uzskaites forma (3. pielikums);
10.4. Saskaņojumu lapa licencētās makšķerēšanas nolikumam Šķaunes ezerā (4. pielikums).

Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A.Gendele

1. pielikums
saistošiem noteikumiem Nr.11
”Par licencēto makšķerēšanu Šķaunes ezerā”

(Ludzas novada domes 26.09.2013. saistošo noteikumu Nr.41 redakcijā)

Z/s „Božki”, Reģ. Nr.42401015971
m. Garānu Šķaune, Istras pag., Ludzas
nov., LV-5711, tel. 29227288

Z/s „Božki”, Reģ. Nr.42401015971
m. Garānu Šķaune, Istras pag., Ludzas
nov., LV-5711, tel. 29227288

Vienas dienas Licence Nr. 00000
pasaknis makšķerēšanai Šķaunes
ezer no krasta vai no ledus
Cena EUR 7,11

Vienas dienas Licence Nr. 00000
makšķerēšanai Šķaunes ezer no
krasta vai no ledus
Cena EUR 7,11

Licence izsniegta ____________________
(vārds, uzvārds)

Licence izsniegta _____________________
(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
esmu iepazinies un licenci saņēmu
_____________________
(paraksts)

Licence derīga _____________________
(datums)

Licence derīga ____________________
(datums)
Licences izsniedzējs __________________
(vārds, uzvārds)
Licences izsniegšanas datums _________

Licences izsniedzējs ___________________
(vārds, uzvārds)
Licences izsniegšanas datums ___________
Z.V.

Z/s „Božki”, Reģ. Nr.42401015971
m. Garānu Šķaune, Istras pag., Ludzas
nov., LV-5711,
tel. 29227288

Z/s „Božki”, Reģ. Nr.42401015971
m. Garānu Šķaune, Istras pag., Ludzas
nov., LV-5711,
tel. 29227288

Vienas dienas Licence Nr. 00000
pasaknis makšķerēšanai Šķaunes
ezer no krasta vai no ledus
Cena Ls EUR 14,23

Vienas dienas Licence Nr. 00000
makšķerēšanai Šķaunes ezer no
krasta vai no ledus
Cena EUR 14,23

Licence izsniegta _____________________
(vārds, uzvārds)

Licence izsniegta _____________________
(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
esmu iepazinies un licenci saņēmu
_____________________
(paraksts)

Licence derīga _____________________
(datums)

Licence derīga ____________________
(datums)
Licences izsniedzējs ___________________
(vārds, uzvārds)
Licences izsniegšanas datums _________

Licences izsniedzējs __________________
(vārds, uzvārds)
Licences izsniegšanas datums ___________
Z.V.

Z/s „Božki”, Reģ. Nr.42401015971
m. Garānu Šķaune, Istras pag., Ludzas
nov., LV-5711, tel. 29227288

Z/s „Božki”, Reģ. Nr.42401015971
m. Garānu Šķaune, Istras pag., Ludzas
nov., LV-5711,
tel. 29227288

Vienas dienas bezmaksas Licence
Nr. 00000 pasaknis makšķerēšanai
Šķaunes ezer

Vienas dienas bezmaksas Licence
Nr. 00000 pasaknis makšķerēšanai
Šķaunes ezer

Licence izsniegta _____________________
(vārds, uzvārds)

Licence izsniegta _____________________
(vārds, uzvārds)

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem
esmu iepazinies un licenci saņēmu
_____________________
(paraksts)

Licence derīga _____________________
(datums)

Licence derīga ____________________
(datums)
Licences izsniedzējs ___________________
(vārds, uzvārds)
Licences izsniegšanas datums ________

Licences izsniedzējs _________________
(vārds, uzvārds)
Licences izsniegšanas datums __________
Z.V.

2. pielikums
saistošiem noteikumiem Nr.11
”Par licencēto makšķerēšanu Šķaunes ezerā”
Licencēt s makšķerēšanas vieta – Šķaunes ezers



- Licenču izplatīšanas vieta – z/s „Božki”, m. Garānu Šķaune, Istras pagasts, Ludzas
novads

3. pielikums
saistošiem noteikumiem Nr.11
”Par licencēto makšķerēšanu Šķaunes ezerā”

Loma uzskaites forma

Datums

Zivju suga

Svars

Skaits

Licence ar aizpildītu loma uzskaiti jānodod vai jānosūta licences izsniedzējam

Makšķernieka paraksts _________________________________

4. pielikums
saistošiem noteikumiem Nr.11
”Par licencēto makšķerēšanu Šķaunes ezerā”

Saska ojumu lapa saistošiem noteikumiem Nr. 11 ”Par licencēto
makšķerēšanu Šķaunes ezer ”
SASKA OTS:
Zemkopības ministrija
________________________________
201__. gada ________________________________

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts
________________________________
201__. gada ________________________________

Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde
_________________________________
201__. gada _______________________________

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Dabas aizsardzības departaments
______________________________
201__. gada _______________________

Ludzas novada dome
________________________________
201__. gada _______________________

