PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošo noteikumu Nr. 2017/06 „ Nolikums
par licencēto makšķerēšanu Vīragnas ezerā ”
Projekta nepieciešamības pamatojums: saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu
kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana Vīragnas ezerā daļā, kas atrodas Preiļu
novada Pelēču pagasta teritorijā 2017. - 2020. gadam.
2.
Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas republikas Ministru kabineta
2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība” un ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais
institūta "BIOR" 2016.gadā sniegtās rekomendācijas, kurās noteiktas papildus prasības
ūdenstilpnes vides un zivju resursu aizsardzībai un licencētai makšķerēšanai paredzēto zivju
sugu regulārai pavairošanai.
3.
Īss projekta apraksts: Licencēto makšķerēšanu organizē SIA “Arodīpašums”, juridiskā
adrese: atpūtas bāze “Virogna”, “Svilišķi-1”, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV5481, tel. 654 86432.
4.
Makšķerēšana Vīragnas ezerā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ar šādu
atkāpi – makšķerniekiem atļauts lietot peldlīdzekļus ar uzkarināmiem elektromotoriem un
peldlīdzekļus ar dzinējiem, kuru jaudu nepārsniedz 5 Zs.
5.
Saistošajos noteikumos norādītas vides un dabas resursu aizsardzības prasības, licenču
veidi, skaits un maksa, licenču cenu atlaižu piemērošana, licenču noformējums, realizācija,
iegūto līdzekļu izlietojums, lomu uzskaite, licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi,
makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrole.
6.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu: nav attiecināms
7.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:
tiešie ieguvēji būs Preiļu novada iedzīvotāji un viesi, kuri nodarbojas ar makšķerēšanu Vīragnas
ezerā. Netiešie ieguvēji būs tūrisma pakalpojumu sniedzēji – viesu un atpūtas mājas ezeru
apkārtnē, kā arī makšķerēšanas inventāra veikali.
8.
Informācija par administratīvajām procedūrām: Visas personas, kuras skar šo noteikumu
piemērošana, var griezties Preiļu novada domē, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novadā, LV –
5301, vai pie Licencēto makšķerēšanu organizētāja SIA “Arodīpašums”, juridiskā adrese:
atpūtas bāze “Virogna”, “Svilišķi-1”, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481, tel.
654 86432.
9.
Ja saistošo noteikumi skar administratīvās procedūras, privātpersonas, pēc attiecīgā
lēmuma saņemšanas no Preiļu novada domes, šo lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās datuma tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
10.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām: ieteikumu uzklausīšana no
makšķerniekiem Preiļu novada domes darba procesā.
1.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja
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