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2014.gada 15.maija
protokollēmumu Nr.6#9

Grozījumi 17.04.2014. SAISTOŠ0S NOTEIKUMOS Nr. 4/2014.
“Nolikumā
par licencēto makšķerēšanu un vēžošanu Kukšu ezerā”
Izdoti saskaņā ar MK noteikumu Nr.574
“Licencētās amatierzvejas — makšķerēšanas — kārtība” 13.punktu

Par licencēto makšķerēšanu Kukšu ezerā
1. Noteikumu projekta vienības apzīmēt (numurēt) nodaļas ar romiešu cipariem, liekot aiz
tiem punktu:
I. Vispārīgie jautājumi
II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
III. Vides un dabas resursu aizsardzības prasības un pašvaldību saistošie
noteikumi
IV. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšanas
licencēm
V. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm
VI. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums
VIII. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences
IX. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
X. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi

XI. Makšķerēšanas un vides aizsardzības kontrole
XII. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības ilgums.
XIII. Nolikuma pielikumi

2. Izteikt noteikumu 10.nodaļas 1. punktu šādā redakcijā:

“ Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:
10.1.1.Sadarbībā ar Alsungas novada pašvaldību, sniegt informāciju oficiālajā
izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un informatīvā izdevumā „Alsungas ziņas” par licencētās
makšķerēšanas ieviešanu Kukšu ezerā, un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu
Kukšu ezera piekrastē”

.

Par licencēto vēžošanu Kukšu ezerā
1. Noteikumu projekta vienības apzīmēt (numurēt) nodaļas ar romiešu cipariem, liekot aiz
tiem punktu:
I. Vispārīgie jautājumi
II. Licencētās vēžošanas noteikumi
III. Licenču veidi, skaits un maksa par vēžošanas licencēm
IV. Vēžošanas licences saturs un noformējums
V. Vēžošanas licenču realizācijas kārtība
VI. Līdzekļu izlietojums, kas iegūti, realizējot vēžošanas licences
VII. Vēžotāju lomu uzskaites kārtība
VIII. Licencētās vēžošanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi
IX. Vēžošanas un vides aizsardzības kontrole
X.. Nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības ilgums
XI. Nolikuma pielikumi
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