NOLIKUMS
LICENCĒTAI MAKŠĶERĒŠANAI LIELUPĒ, MŪSĀ UN MĒMELĒ, BAUSKAS UN
RUNDĀLES NOVADOS 2019. - 2021. GADAM
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta Lielupes, Mūsas un Mēmeles upes posmos,
kas atrodas Bauskas un Rundāles novadu administratīvajās teritorijās.
2. Lielupe, Mūsa un Mēmele saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu un pirmo pielikumu ir
publiskas upes, kurās zvejas tiesības pieder valstij.
3. Pamatojoties uz Zvejniecības likuma10.panta ceturto daļu un normatīvajiem aktiem,
kas regulē licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības, Lielupē, Mūsā un
Mēmelē tiek organizēta licencētā makšķerēšana, paredzot ierobežotu zivju resursu
izmantošanu vietās, kur saskaņā ar spēkā esošiem makšķerēšanu, vēžošanu un
zemūdens medības regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem ir noteikts pavasara
perioda liegums no 1. aprīļa līdz 31. maijam.
4. Licencētā makšķerēšana tiek organizēta ar nolūku uzlabot zivju krājumu aizsardzību
un racionālu izmantošanu, kā arī līdzekļu iegūšanai zivju krājumu papildināšanai un
makšķerēšanas kā aktīva un veselīga dzīvesveida attīstībai.
5. Nolikums izstrādāts, ievērojot Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta "BIOR" ieteiktos zivju ieguves limitus un Valsts vides dienesta
priekšlikumus.
6. Licencēto makšķerēšanu Ceraukstes, Codes, Gailīšu, Īslīces, Mežotnes, Rundāles un
Viesturu pagastu administratīvajās teritorijās, kuros atrodas attiecīgo upju posmi, kopā 2 novadu 7 pagastos ar 25.10.2018. Bauskas novada pašvaldības pilnvarojumu
(prot.Nr.18) un 25.10.2018. Rundāles novada pašvaldības pilnvarojumu (prot.Nr.10)
organizē Bauskas mednieku makšķernieku biedrība (turpmāk - organizētājs), adrese:
Bauskā, Uzvaras ielā - 24, LV-3901, tālrunis 29189821; e-pasts: bmmb@inbox.lv.
II. LICENCĒTĀS MAKŠĶERĒŠANAS NOTEIKUMI
7. Licencētā makšķerēšana ir noteikta:
7.1. Lielupē kreisajā krastā - no Jelgavas un Rundāles novadu administratīvās
robežas (apzīmēta ar robežzīmi piekrastē) augšup pret straumi līdz Mūsas upes
ietekai, izņemot upes posmu no karjera „Zaķi” (apzīmēta ar robežzīmi piekrastē)
līdz Bauskas pilsētas robežai;
7.2. Lielupē labajā krastā - no Ozolnieku un Bauskas novadu administratīvās robežas
(apzīmēta ar robežzīmi piekrastē) augšup pret straumi līdz Mēmeles upes
ietekai;
7.3. Mēmelē labajā krastā - no ietekas Lielupē augšup pret straumi līdz gājēju tiltam
Bauskā;
7.4. Mūsā kreisajā krastā - no Mūsas ietekas Lielupē augšup pret straumi līdz tiltam
pie sporta kompleksa „Mūsa”;

7.5. Mūsā labajā krastā - no šosejas tilta pār Mūsu augšup pret straumi līdz tiltam pie
autosporta kompleksa “Mūsa”.
8. Lai regulētu makšķerēšanas slodzi uz zivju resursiem un izlīdzinātu rekreatīvo slodzi
vienmērīgāk visā licencētās makšķerēšanas teritorijā, tiek noteiktas divas
makšķerēšanas zonas– „A zona” un „B zona” (Pielikums Nr.1.):
8.1. A zona:
8.1.1. Mēmeles labajā krastā - no ietekas Lielupē (apzīmēta ar A zonas
robežzīmi piekrastē) augšup pret straumi līdz gājēju tiltam Bauskā;
8.1.2. Mūsas kreisajā krastā - no ietekas Lielupē (apzīmēta ar A zonas robežzīmi
piekrastē) augšup pret straumi līdz gājēju tiltam Bauskā un labajā krastā no šosejas tilta Bauskā augšup pret straumi līdz gājēju tiltam Bauskā.
8.2. B zona:
8.2.1. Lielupē kreisajā krastā - no Jelgavas un Rundāles novadu administratīvās
robežas (apzīmēta ar robežzīmi piekrastē) augšup pret straumi līdz Mūsas
upes ietekai;
8.2.2. Lielupē labajā krastā - no Ozolnieku un Bauskas novadu administratīvās
robežas (apzīmēta ar robežzīmi piekrastē) augšup pret straumi līdz
Mēmeles upes ietekai (apzīmēta ar robežzīmi piekrastē);
8.2.3. Mūsā no gājēju tilta abos krastos augšup pret straumi līdz tiltam pie
autosporta kompleksa "Mūsa".
9. Licencētas makšķerēšanas sezona ik gadus ir no 1.aprīļa līdz 16.maijam.
10. Licencēta makšķerēšana notiek saskaņā ar spēkā esošiem makšķerēšanu, vēžošanu un
zemūdens medības regulējošām Ministru kabineta noteikumu normām ar sekojošām
atkāpēm:
10.1. makšķerēšana licencētās makšķerēšanas sezonas laikā no 1.aprīļa līdz
14.aprīlim atļauta no krasta vai ar iebrišanu ūdenī, bet no 15.aprīļa līdz
16.maijam tikai no krasta, bez iebrišanas ūdenī;
10.2. makšķerēt atļauts tikai gaišā diennakts laikā, trešdienās, piektdienās,
sestdienās, svētdienās un svētku dienās;
10.3. makšķerēšanas rīki - viena pludiņa makšķere, viena gruntsmakšķere vai
mušiņmakšķere, kas aprīkota tikai ar vienu āķi, kam atstarpe starp kātiņu un
āķa smaili nav lielāka par 8 (astoņi) mm. Citu makšķerēšanas rīku un
paņēmienu izmantošana aizliegta;
10.4. izmantojot vienu licenci dienā, atļauts iegūt un paturēt 8 (astoņas) vimbas;
10.5. dienā viens makšķernieks drīkst izmantot tikai vienu vienreizējo/ dienas/
licenci, bet izmantojot sezonas licenci iegūt un paturēt šī nolikuma
2.4.4.apakšpunktā norādīto vienas dienas vimbu loma limitu katrā
makšķerēšanai atļautajā dienā;
10.6. ar mērķi, iesaistīt bērnus aktīvā atpūtā dabā – makšķerēšanā, bērniem līdz 15
(piecpadsmit) gadu vecumam, to pieaugušo klātbūtnē, kuriem ir licence, atļauts
makšķerēt kopā ar šo pieaugušo, katram pielietojot 2.4.3. punktā noteiktos
makšķerēšanas rīkus, un uz licenci kopā paturēt 2.4.4. punktā noteikto lomu.
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11. Makšķerniekam, kurš nodarbojas ar licencēto makšķerēšanu ir jābūt klāt personu
apliecinošam dokumentam, licencei, kā arī attiecīgajā laika periodā derīgai
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kartei, ja makšķernieks ietilpst to
personu skaitā, kurām tādai ir jābūt saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
22.decembra noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
noteikumi”.
III. VIDES UN DABAS RESURSU AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, KAS JĀIEVĒRO
MAKŠĶERNIEKAM
12. Makšķernieka pienākumi:
12.1. makšķerēšanas vietā uzrādīt kontrolei personu apliecinošu dokumentu, licenci,
makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karti, ja tāda nepieciešama,
makšķerēšanas rīkus un lomu;
12.2. noķerot zivis, kurām to garums neatbilst makšķerēšanas noteikumos noteiktiem
izmēriem (vimbām – 30 cm), tās saudzīgi jānoņem no āķa, nekavējoši un
saudzīgi jāatlaiž upē;
12.3. saudzīgi izturēties pret dabu, nepieļaut ūdenstilpes un piekrastes joslu
piesārņošanu un piegružošanu;
12.4. respektēt zemes īpašnieku likumīgās prasības, to īpašumā esošajās teritorijās;
12.5. ievērot dabas parka „Bauska” individuālos aizsardzības noteikumus;
12.6. ar transportlīdzekļiem iebraukt un tos novietot tikai to stāvēšanai paredzētās
vietās, nenobraucot no koplietošanas un servitūtu ceļiem un laukumiem.
IV. MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU VEIDI, SKAITS, MAKSA UN DROŠĪBAS
NAUDA PAR LICENCĒM KATRĀ ZONĀ
13. Makšķerēšana ir atļauta, iegādājoties vai saņemot kādu no šādām licencēm (paraugi 2.
Pielikumā):
Nr.p.k.
Licences veids
Cena, EUR
Skaits, gab.
1.
Vienreizējā /dienas/ licence A zonā
9,00
50
2.
Vienreizējā /dienas/ licence B zonā
8,00
600
3.
Vienreizējā /dienas/ licence ar atlaidi A zona
7,00
50
4.
Vienreizējā /dienas/ licence ar atlaidi B zona
6,00
180
5.
Sezonas licence A zonā
75,00
25
6.
Sezonas licence B zonā
50,00
140
7.
Sezonas licence ar atlaidi A zonā
50,00
50
8.
Sezonas licence ar atlaidi B zonā
40,00
80
9.
Sezonas bezmaksas licence A/B zonā
20
14. Sezonas licence derīga visam licencētas makšķerēšanas periodam, bet vienreizējā
(dienas) licence derīga vienu licencē ierakstīto dienu.
15. Lai izpildītu normatīvo aktu, kas regulē licencēto makšķerēšanu prasības par lomu
uzskaiti un datu sniegšanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta BIOR rīcībā zivju resursu stāvokļa novērtēšanai, licence tiek izsniegta
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iekasējot drošības naudu, kas noteikta atkarībā no licences veida 10.00 euro sezonas
licencēm un 3.00 euro vienas dienas licencēm.
16. Ieturētā drošības nauda tiek pilnā apjomā atmaksāta tikai pēc licences ar uzskaitītajiem
lomiem atgriešanas licencē norādītajā adresē vai citā tās iegādes vietā līdz attiecīgā
gada 17. jūnijam.
17. Neatgriezto licenču ieturētā drošības nauda tiek izmantota tikai vides aizsardzības un
zivju resursu pavairošanas pasākumiem, ko veic organizētājs.
18. Sakarā ar to, ka licenču skaits, saskaņā ar šī nolikuma 4.1.apakšpunktu, ir ierobežots,
licencētās makšķerēšanas organizētājs negarantē ar tām nodrošināt visu pieprasījumu.
V. KĀRTĪBA, KĀDĀ SAMAZINĀMA MAKSA PAR MAKŠĶERĒŠANAS
LICENCĒM
19. Licences par samazinātu maksu tiesīgi iegādāties:
19.1. A zonā - bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas, kas ir vecākas
par 65 gadiem, personas ar invaliditāti un politiski represētas personas; ūdeņu
krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, vietējo pašvaldību teritoriju
maznodrošinātie iedzīvotāji, makšķernieku biedrību biedri, pašvaldību pilnvarotās
personas, kas kontrolē zivju un vēžu ieguvi attiecīgās pašvaldības administratīvās
teritorijas ūdeņos;
19.2. B zonā- bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas, kas ir vecākas
par 65 gadiem, personas ar invaliditāti un politiski represētas personas, ūdeņu
krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, vietējo pašvaldību teritoriju
maznodrošinātie iedzīvotāji, makšķernieku biedrību biedri, pašvaldību pilnvarotās
personas, kas kontrolē zivju un vēžu ieguvi attiecīgās pašvaldības administratīvās
teritorijas ūdeņos;
19.3. Sezonas bezmaksas licences A/B zonā, pamatojoties uz organizētāja domes
rakstveida lēmumu, var tikt piešķirtas organizētāja biedriem, kas īpaši aktīvi
piedalās licencētās makšķerēšanas organizētāja rīkotos zivju resursu pavairošanas
un dabas aizsardzības pasākumos, bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem
un personām, kas ir vecākas par 65 gadiem, personām ar invaliditāti un politiski
represētām personām, ūdeņu krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem,
vietējo pašvaldību teritoriju maznodrošinātiem iedzīvotājiem.
20. Iegādātās licences nodot (pārdot) citam makšķerniekam aizliegts.
21. Licences ar atlaidi un bezmaksas licences realizē tikai organizētājs, Uzvaras ielā - 24,
mob. tel. 29189821, darba laiks, sākoties licencētas makšķerēšanas sezonai, trešdienās, piektdienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās no plkst. 5.00 līdz
9.00.
VI. MAKŠĶERĒŠANAS LICENCES SATURS UN NOFORMĒJUMS
22. Visām licencēm jābūt uz specifiska papīra tipogrāfijā iespiestām un numurētām pēc to
veidiem un cenām.
23. Makšķerēšanas licencē jābūt šādiem rekvizītiem (licenču paraugi 2. Pielikums):
23.1. licences veids;
23.2. kārtas Nr.;
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23.3.
23.4.
23.5.
23.6.
23.7.
23.8.
23.9.

licences cena;
derīguma termiņš;
makšķerēšanas zona un vieta;
ziņas par makšķerēšanas organizētāju;
licences izsniedzēja paraksts un izsniegšanas datums;
makšķernieka vārds, uzvārds;
makšķernieka paraksts par iepazīšanos ar licencētās
noteikumiem;
23.10. ieturētās drošības naudas kvīts.

makšķerēšanas

24. Vienreizējās/dienas/ licences izmantošanas datumu iespiež ar zīmogu (iedrukā)
licences izdevējs. Licences ar labojumiem vai bez datuma nav derīgas.
25. Neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumiem izņemto licenču vērtība makšķerniekam
netiek atmaksāta.
26. Pārdotās licences tiek uzskaitītas speciālā reģistrācijas žurnālā.
VII MAKŠĶERNIEKA LOMU UZSKAITES KĀRTĪBA
27. Loma uzglabāšanai makšķerējot, katram makšķerniekam jābūt ūdenī iemērktam
individuālam auklas linuma tīkliņam, kurā tikai peldošā stāvoklī, vienlaikus drīkst
atrasties ne vairāk kā 8 (astoņas) vimbas un citas zivis pēc skaita un apjoma saskaņā ar
Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 „Makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”. Makšķernieks katras dienas iegūto lomu
ieraksta licences lomu uzskaites tabulā. Makšķerējot kopā ar bērniem 2.4.6. punkta
kārtībā, lomu uzglabā vienā tīkliņā.
28. Lai nepieļautu nolikuma 2.4.4. apakšpunktā norādīto vienas dienas vimbu loma limitu
pārsniegšanu katrā makšķerēšanai atļautajā dienā, makšķerējot vienā vietā, aizliegts
izņemt vimbas no loma uzglabāšanas tīkliņa un pārvietot tās uz mašīnām un citām
vietām ar mērķi noslēpt patieso lomā paturēto zivju skaitu.
29. Makšķernieka pienākums ir aizpildīt un parakstīt licences otrā pusē norādīto lomu
uzskaites formu, vajadzības gadījumā pārnesot informāciju uz atsevišķas lapas.
30. Pēc licencētas makšķerēšanas sezonas beigām, līdz attiecīgā gada 17.jūnijam,
makšķerniekam licence obligāti jānodod pēc licencē norādītās adreses - Bauskā,
Uzvaras ielā – 24, LV-3901, organizētājs vai citā licences realizācijas vietā.
31. Par šajā nolikuma norādīto prasību neievērošanu makšķernieks zaudē iespēju
pārkāpuma konstatēšanas sezonā un divu gadu laikā no pārkāpuma konstatēšanas
iegādāties licenci, kā arī atgūt iemaksāto licences un drošības naudu.
32. Pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem makšķerēšanas organizators iesniedz
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" līdz
1.februārim.
VIII MAKŠĶERĒŠANAS LICENČU REALIZĀCIJA
33. Licenču realizācijas vietas un darba laiki:
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33.1. Bauskā –BMMB, Uzvaras ielā - 24, mob. tel. 29189821, darba laiks, sākoties
licencētas makšķerēšanas sezonai, - trešdienās, piektdienās, sestdienās,
svētdienās un svētku dienās no plkst. 5.00 līdz 9.00;
33.2. Rīgā - SIA SPARS AJ, veikals SAMS, Rīgā, Zvaigžņu ielā 31, mob. tel.
29225060, Darba laiks - katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 16.00;
33.3. Jelgavā - SIA TOMAS, veikals „Jūsu sportiskais stils”, Jelgavā, Dobeles ielā
48, tālr. 63022223;
33.4. Bauskā - makšķernieku veikalos „Līga”, Uzvaras ielā 7 un Stacijas ielā 3.
Darba laiks katru dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00, izņemot svētdienu.
IX. IEGŪTO LĪDZEKĻU SADALE UN IZLIETOJUMS
34. No licenču realizācijas iegūtā nauda tiek sadalīta sekojoši:
34.1. 20 % ieskaitīta Valsts pamatbudžetā;
34.2. 80% licencētās makšķerēšanas organizētājam.
35. Organizētājs, no makšķerēšana licencēm iegūtos naudas līdzekļus izmanto licencētās
makšķerēšanas organizēšanai, kā arī zivju krājumu pavairošanai un saglabāšanai,
tostarp to nārsta vietu atjaunošanai, kontroles nodrošināšanai un citiem nolikumā
paredzētajiem mērķiem.
X. LICENCĒTAS MAKŠĶERĒŠANAS ORGANIZĒTĀJA PIENĀKUMI UN
SNIEGTIE PAKALPOJUMI
36. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi:
36.1. sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību sniegt plašsaziņas līdzekļos informāciju par
licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību ieviešanu
konkrētajos ūdeņos un nodrošināt atbilstošu norāžu izvietošanu ūdeņos vai to
piekrastē;
36.2. nodrošināt licenču pieejamību (tostarp licenču saņemšanu klātienē, attiecīgo
ūdeņu tuvumā un, ja iespējams, elektroniski), kā arī publicēt vietējos
laikrakstos un attiecīgās pašvaldības tīmekļvietnē informāciju par licenču
pārdošanu un izsniegšanu un nodrošināt šādas informācijas pieejamību vietējās
pašvaldības telpās;
36.3. uzskaitīt pārdotās un izsniegtās licences;
36.4. nodrošināt no licenču pārdošanas iegūto naudas līdzekļu sadali atbilstoši
22.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas,
vēžošanas un zemūdens medību kārtība” prasībām;
36.5. līdz tekošā gada 10.jūlijam pārskaitīt valsts pamatbudžetā no licenču
pārdošanas iegūto naudas līdzekļu daļu, ko nosaka 22.12.2015. Ministru
kabineta noteikumi Nr.799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība”;
36.6. organizētāja rīcībā esošo līdzekļu daļu izmantot atbilstoši nolikumam, daļu
līdzekļu ieguldot zivju krājumu pavairošanā, saglabāšanā un aizsardzībā,
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licencētās makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanā, kā
arī to pārvaldes un kontroles nodrošināšanā;
36.7. līdz tekoša gada 15. jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par
licencēto makšķerēšanu. Ja organizētājs nav pašvaldība, pārskatu pirms
iesniegšanas saskaņo ar attiecīgo pašvaldību;
36.8. papildināt zivju krājumus ūdeņos, ja tas ir paredzēts saskaņā ar zinātniski
pamatotām rekomendācijām, ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem,
ūdenstilpes nomas līgumu vai nolikumu;
36.9. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai
pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu
aizsardzības un uzraudzības pasākumos;
36.10. 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,
vēžošanas vai zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras
izveidošanu un uzturēšanu. Ja organizētājs nav pašvaldība, pārskatu pirms
iesniegšanas saskaņo ar attiecīgo pašvaldību;
36.11. uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1. februārim iesniegt valsts
zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts "BIOR"" pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem
lomiem;
36.12. iepazīstināt makšķerniekus ar nolikuma prasībām un nodrošināt nolikuma
publisku pieejamību, tostarp licenču pārdošanas un izsniegšanas vietās;
36.13. reģistrēt personas, kas ir pārkāpušas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību,
un neizsniegt tām licenci divu gadu laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas.
XI. PASĀKUMI ZIVJU RESURSU SAGLABĀŠANAI, PAPILDINĀŠANAI UN
AIZSARDZĪBAI
37. Organizētājs, izmantojot līdzekļus, kas iegūti no licenču realizācijas un uzkrāto
drošības naudu par neatgrieztajām licencēm, kā arī piesaistot papildus finansējumu,
organizē makšķerēšanai vērtīgo zivju resursu pavairošanas pasākumus - veic vimbu
nārsta vietu atjaunošanu Mēmelē, Mūsā un Lielupē, kā arī, atbilstoši zinātniski
pamatotām rekomendācijām, papildina plēsīgu un saimnieciski vērtīgu zivju mazuļu
krājumus Lielupes baseina upēs;
38. Organizētājs Lielupes baseina upēs trīs gados veic vimbu nārsta vietu atjaunošanu ne
mazāk kā 3 ha platībā;
39. Organizētājs piesaista licencētās makšķerēšanas nolikuma prasību ievērošanas
kontrolei Valsts vides dienesta Jelgavas kontroles sektora un pašvaldību pilnvarotas
personas.
XII MAKŠĶERĒŠANAS UN VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBU
IEVĒROŠANAS KONTROLE
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40. Kontroli par licencētas makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu
veic Valsts vides dienests un Dabas aizsardzības pārvalde, kā arī Valsts vides dienesta
pilnvarota persona — sabiedriskais vides inspektors Latvijas Republikas iekšējos
ūdeņos un pašvaldības pilnvarota persona — attiecīgās pašvaldības administratīvajā
teritorijā.
41. Licencētās makšķerēšanas nolikuma prasību ievērošanas kontroli veic Valsts vides
dienests un Dabas aizsardzības pārvalde, kā arī Valsts vides dienesta pilnvarota
persona — sabiedriskais vides inspektors Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un
pašvaldības pilnvarotās personas — attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.
XIII. NOLIKUMA DARBĪBAS LAIKS
42. Licencētās makšķerēšanas Nolikums, pēc tā saskaņošanas ar šī nolikuma saskaņojuma
lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Bauskas un Rundāles novadu
pašvaldību saistošajiem noteikumiem, stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā
noteiktajā kārtībā pēc tam, kad nolikumu apstiprinājušas abas minētās pašvaldības.
43. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēšanas
organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām šī nolikuma 13.1.punktā
minētās pašvaldības pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē vietējā laikrakstā
un mājas lapās - https://www.bauska.lv/ un https:/www.rundale.lv.
44. Šī licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības termiņš ir 3 (trīs) gadi no spēkā
stāšanās dienas.
XIV NOLIKUMA PIELIKUMI
45. Licencētās makšķerēšanas vietu un zonu shēma (1.Pielikums).
46. Makšķerēšanas licenču paraugi 9 veidu licencēm saskaņā ar šī nolikuma
4.1.apakšpunktu (2.1, 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9.Pielikums).
47. Saskaņojumu lapa.
Bauskas mednieku un makšķernieku biedrības
domes priekšsēdētājs

V.Gabrāns

Bauskā, 2019. gada_____________________
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