PASKAIDROJUMA RAKSTS
Beverīnas novada pašvaldības 2019.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem
Nr.9/2019 “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”
Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Zvejniecības likuma 10. panta piektā daļa nosaka, pašvaldība izdod
saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu
vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā
esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto
makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām
šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens
medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm).
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799
"Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība" 7. punkts
nosaka, ka Licencētās makšķerēšanas organizētājs izstrādā ūdenstilpes
licencētās makšķerēšanas nolikumu. Nolikumā paredz licencētās
makšķerēšanas noteikumus un citus nosacījumus makšķerēšanai
konkrētajā ūdenstilpē, 10. punkts nosaka nepieciešamos saskaņojumus,
savukārt 15. punkts nosaka, ka pašvaldība apstiprina saistošos
noteikumus par licencēto amatierzveju saskaņā ar nolikumu, kas
saskaņots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Makšķerēšanas kārtību regulē Ministru kabineta 2015. gada 22.
decembra noteikumi Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi".
Par iesniegto nolikumu saskaņojumus ir snieguši – Zemkopības
ministrija 30.10.2019., valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" –
15.10.2019. , Dabas aizsardzības pārvalde – 29.10.2019., un Valsts
vides dienests – 16.10.2019.

Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus,
makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus
nosacījumus makšķerēšanai Gaujā un Braslā. Licencēto makšķerēšanu
saskaņā ar Beverīnas novada pašvaldības pilnvarojumu organizē
“Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, reģistrācijas Nr.50008235771,
juridiskā adrese: Spriņģu iela – 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV – 4110.

Informācija par plānoto Saistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā.
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto Tiešas ietekmes nav.
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija par plānoto Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties
projekta ietekmi uz
Beverīnas novada pašvaldības domē un pie organizētāja – “Gaujas
administratīvajām
ilgtspējīgas attīstības biedrība”, tālr.25420000.
procedūrām
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi –
paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

