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„Aglonas novada skolēnu, skolotāju AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8
NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU JIDAUSA EZERĀ 2014. – 2016. gadā
un treneru prēmēšanas nolikums” APSTIPRINĀTS
Aglonas novada domes sēdē 2014.gada 25. aprīlī protokols Nr. 8, § 3.

APSTIPRINĀTS Aglonas novada domes sēdē
2014.gada 28. martā protokols Nr. 7, § 7.
I.Vispārīgie jautājumi
1. Nolikuma mērķis ir veicināt skolēnu garīgo un fizisko izaugsmi.
2. Nolikumā ietvertie noteikumi attiecas uz skolēniem, kas mācās Aglonas novada
skolās un skolotājiem, treneriem, kas sagatavojuši skolēnus vai kolektīvus.
3. Prēmijas par godalgoto vietu iegūšanu mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos tiek piešķirtas, saskaņā ar pielikumu Nr. l „ Prēmiju sistēma par mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos iegūtajām godalgotajām vietām”, ievērojot LR likumu
„Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. pantu 10.punktu.
4. Prēmijas par izciliem sasniegumiem interešu izglītībā (sportā, mākslā, kultūrā utt.)
tiek piešķirtas, saskaņā ar pielikumu Nr.2 „ Prēmiju sistēma par interešu izglītībā iegūtajām godalgotajām vietām”, ievērojot LR likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. pantu 10.punktu.
5. Kolektīviem (komandām) nolikumā paredzētās prēmijas lielums nav atkarīgs no
dalībnieku skaita.
6. Prēmēšana tiek finansēta no pašvaldības budžeta.
7. Par prēmēšanai paredzētajiem sasniegumiem Aglonas novada domi informē attiecīgās izglītības iestādes vadītājs, iesniedzot attiecīgos dokumentus (diploma kopiju,
iesniegumu).
8. Prēmiju pasniegšana mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem notiek katra mācību gada beigās, bet interešu izglītībā - katra kalendārā gada beigās.
9. Pielikumos Nr. l un Nr.2 tabulas l. ailē minētais jēdziens „vieta” tiek pielīdzināts
jēdzienam „pakāpe” konkursos, kuros tiek piešķirtas pakāpes.
10. Nolikums stājas spēkā ar 2014.gada 1.aprīli.
11. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos brīdi zaudē spēku 2010.26.05 Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu prēmēšanas nolikums, 2011.28.04. Kārtība, kādā
apbalvo Aglonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamos un pedagogus,
Aglonas novada domes priekšsēdētāja H.Streiķe
Pielikums Nr.1
Prēmiju sistēma par mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos iegūtajām godalgotajām vietām
1.Novada mēroga mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu laureātiem noteiktā
naudas balva, EUR:
a) individuāli skolēnam
1.vieta
20
2.vieta
15
3.vieta
10
b) kolektīviem
1.vieta
25
2.vieta
20
3.vieta
15

a) skolotājam, trenerim
1.vieta
20
2.vieta
15
3.vieta
10
b) skolotājam, trenerim
1.vieta
25
2.vieta
20
3.vieta
15

2.Latvijas republikas, reģiona mēroga mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu
laureātiem noteiktā naudas balva, EUR:
a) individuāli skolēnam
1.vieta
40
2.vieta
30
3.vieta
20
b) kolektīviem
1.vieta
50
2.vieta
40
3.vieta
30

a) skolotājam, trenerim
1.vieta
40
2.vieta
30
3.vieta
20
b) skolotājam, trenerim
1.vieta
50
2.vieta
40
3.vieta
30

2.Baltijas, Eiropas un pasaules mēroga mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu
laureātiem noteiktā naudas balva, EUR:
a) individuāli skolēnam
1.vieta
200
2.vieta
150
3.vieta
100
b) kolektīviem
1.vieta
250
2.vieta
200
3.vieta
150

a) skolotājam, trenerim
1.vieta
200
2.vieta
150
3.vieta
100
b) skolotājam, trenerim
1.vieta
250
2.vieta
200
3.vieta
150

Pielikums Nr.2
Prēmiju sistēma par interešu izglītībā iegūtajām godalgotajām vietām
1.Latvijas republikas, reģiona mēroga sasniegumiem interešu izglītībā noteiktā naudas balva, EUR:
a) individuāli skolēnam
1.vieta
25
2.vieta
20
3.vieta
15
b) kolektīviem
1.vieta
40
2.vieta
30
3.vieta
20

a) skolotājam, trenerim
1.vieta
25
2.vieta
20
3.vieta
15
b) skolotājam, trenerim
1.vieta
40
2.vieta
30
3.vieta
20

2.Baltijas, Eiropas un pasaules mēroga sasniegumiem interešu izglītībā noteiktā naudas balva, EUR:
a) individuāli skolēnam
a) skolotājam, trenerim
1.vieta
150
1.vieta
150
2.vieta
100
2.vieta
100
3.vieta
50
3.vieta
50
b) kolektīviem
b) skolotājam, trenerim
1.vieta
250
1.vieta
250
2.vieta
200
2.vieta
200
3.vieta
150
3.vieta
150

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumu Nr.574 “Licencētās amatierzvejas –
makšķerēšanas- kārtība” 13.punktu

. Vispārīgie jautājumi
1. Jidausa ezers (37.6ha) atrodas Aglonas novada Kastuļinas
pagasta teritorijā un saskaņā ar Civillikumu tam ir privātu
ūdeņu statuss. Jidausa ezers (zemes vienība ar kadastra numuru
60720060187, 60720060155, zemes grāmatā) pieder zemes
īpašniekam SIA ,,Baltijas pērle”.
2. Zvejas tiesības Jidausa ezerā, saskaņā ar Civillikuma 1115.
panta II pielikumu, pieder valstij.
3. Licencētā makšķerēšana Jidausa ezerā tiek ieviesta, lai
regulētu makšķernieku ietekmi uz vidi un radītu labvēlīgus
apstākļus zivju krājumu aizsardzībai un racionālai izmantošanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 14. oktobra
noteikumiem Nr. 574. „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas kārtība”.
4. Licencēto makšķerēšanu Jidausa ezerā organizē SIA
„Baltijas pērle” saskaņā ar 2013.gadā apstiprinātajiem Jidausa
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem un Aglonas
novada domes 2014.gada 4.februāra Nr.0605 pilnvarojuma
līgumu.
5. SIA „Baltijas Pērle”, juridiskā adrese Raiņa iela – 87-99,
Jūrmala LV-2016, tālrunis 29456266

20. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības neizsniegt licences kārtējā un nākamajā gadā makšķerniekiem, kuri
šī punkta prasības neievēro.
21. Apkopotos lomu uzskaites datus licencētās makšķerēšanas organizētājs katru gadu līdz 1.februārim iesniedz Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam
„BIOR”.

2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi
2.1. Licencētās makšķerēšanas vieta
6.Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Jidausa ezera teritorijā makšķerēšanai no licencētās makšķerēšanas organizētāja
laivām un no krasta, ziemas sezonā arī no ledus.
2.2. Makšķerēšanas tiesības
7. Makšķerēt Jidausa ezerā atļauts tikai tad, ja makšķernieks
ir iegādājies un tam ir līdzi kāda no šajā nolikumā noteiktajām
makšķerēšanas licencēm un personu apliecinošs dokuments.
Personām vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus,
papildus makšķerēšanas licencei nepieciešama arī makšķerēšanas karte. Makšķerēšanas licences tiek izrakstītas uz konkrētas
personas vārda un tās aizliegts nodot citām personām.
2.3. Makšķerēšanas sezona, laiks, atļautie rīki
8. Makšķerēšanas rīki un veidi, loma lielums un citi ierobežojumi Jidausa ezerā tiek noteikti atbilstoši spēkā esošiem
Ministru kabineta noteikumiem Nr.1498 “Makšķerēšanas noteikumi” no 2009.gada 22.decembra, ievērojot šādus papildus
nosacījumus:
8.1. Makšķerēšanas sezona Jidausa ezerā paredzēta no kārtējā
gada 1.maija līdz nākamā gada 14.martam makšķerējot no
krasta, no ledus vai no licencētās makšķerēšanas organizētāja
laivas;
8.1.1. no kārtējā gada 1. maija līdz nākamā gada 14. martam
makšķerēšana no krasta un laivas Jidausa ezerā atļauta, izmantojot vienas dienas vai gada licenci saskaņā ar šī nolikuma 9.
punktu;
8.1.2. no 15.marta līdz 30.aprīlim makšķerēšana Jidausa ezerā
ir aizliegta.

7. Vides aizsardzība
24. Jidausa ezera tuvumā aizliegts trokšņot, kurināt ugunskurus, izmest atkritumus un novietot transporta līdzekļus ārpus
tam speciāli ierīkotām un nozīmētām vietām.
25. Aizliegta biotopu, savvaļas augu, dzīvnieku un zivju dzīvotņu iznīcināšana vai bojāšana.
26. Makšķernieki pārvietojoties un makšķerējot no krasta
drīkst izmantot tauvas joslu, kuras platums 4 m.
7.1. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole
27. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic Valsts vides dienesta inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotas personas, kā arī licencētās
makšķerēšanas organizētājs, policija, Aglonas novada pašvaldības pilnvarota persona savas kompetences ietvaros.

3. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par licencēm
9. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par licencēm:
Licences nosaukums
9.1. Vienas dienas licence makšķerēšanai Jidausa ezerā
9.2. Gada licence makšķerēšanai Jidausa ezerā
9.3. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Jidausa ezerā

Cena EUR/Ls* Skaits (gab.)
10.00/7.03
200
50.00/35.14
50
0.00
20

10. Vienas dienas, gada un gada bezmaksas licence derīga
attiecīgajos termiņos makšķerēšanai no krasta, no ledus vai
laivas.
11. Licences cenā iekļauts PVN 21%.
3.1.. Makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana
12. Bērniem līdz 16 gadiem un vietējiem iedzīvotājiem, kuru
deklarētā dzīvesvieta vai zemes īpašums atrodas Aglonas novada Kastuļinas pagasta Jidausa ezera piekrastē, makšķerēšanai
Jidausa ezerā izsniedzama gada bezmaksas licences.
13. Pēc šī Nolikuma 9.3.punktā minētā bezmaksas licenču kopējā limita izmantošanas, papildus bezmaksas licences netiek
izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā jāiegādājas
attiecīgajā termiņā derīga licence.
4. Licenču noformēšana un realizācija
14. Katra makšķerēšanas licence satur sekojošus rekvizītus:
14.1. kārtas numurs,
14.2. derīguma termiņš,
14.3. makšķerēšanas organizētāja rekvizīti,
14.4. licences saņēmēja vārds un uzvārds,
14.5. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti,
14.6. izsniegšanas datums.
15. Vienas dienas licencē tās izmantošanas datumu ieraksta
licences izdevējs. Licences ar labojumiem uzskatāmas par
nederīgām.
16. Licences noformējums parādīts pielikumos Nr.1. - 4.
4.1. Licenču realizācija
17. Licences makšķerēšanai Jidausa ezerā var iegādāties un
saņemt SIA „Baltijas pērle” atpūtas kompleksā (Kļavnieki,
Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV5687 tālr.29456266),
katru dienu no 8.00 līdz 19.00.
5. Lomu uzskaite
18. Lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas organizētājs saskaņā ar makšķernieku aizpildītajām lomu uzskaites
tabulām.
19. Makšķernieka pienākums ir 5 darba dienu laikā pēc
licences derīguma termiņa beigām, licenci nodot SIA „Baltijas pērlei” atpūtas kompleksā ” vai izsūtīt uz licencē norādīto
licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi, aizpildot licencē
paredzēto makšķernieka lomu uzskaites formu.

6. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums
22. No makšķerēšanas licencēm iegūtos līdzekļus sadala
sekojoši:
22.1. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 20%
reizi pusgadā pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai.
22.2. Licencētās makšķerēšanas organizētājam – 80 %.
23. Licencētās makšķerēšanas organizētājs savu līdzekļu daļu
izlieto Jidausa ezera apsaimniekošanai saskaņā ar 2013.gadā
apstiprinātajiem Jidausa ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, un šī nolikuma pielikumā Nr. 5 pievienoto
Jidausa ezera apsaimniekošanas plānu licencētās makšķerēšanas organizēšanas pasākumu nodrošināšanai.

8. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi
28. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi ir:
28.1. ik gadus sniegt sabiedrības informācijas līdzekļos informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību Jidausa ezerā un
izvietot norādes zīmes pie šīs teritorijas;
28.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar
šī nolikuma 17.punktu;
28.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
28.4. nodrošināt makšķerēšanas licenču realizācijā iegūto
līdzekļu izlietošanu atbilstoši šī nolikuma 8.punktam;
28.5. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites
žurnālā;
28.6. piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;
28.7. iepazīstināt makšķerniekus ar šo nolikumu;
28.8. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma
18.-21. punktos noteiktai kārtībai;
28.9. Licencētās makšķerēšanas organizētājs nozīmē atbildīgo
personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas
vai Aglonas novada pašvaldības pilnvarotās personas statusa
iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un
uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31.decembrim
iesniedz Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem
pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, tai skaitā par šī
nolikuma 27. punktā paredzētiem pasākumiem zivju resursu
papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās makšķerēšanas
organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un
uzturēšanā;
28.10. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2,
Rīga, LV – 1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas
reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu - attiecīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju
fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas
iegūti realizējot makšķerēšanas licences, divas reizes gadā par
katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10.jūlijam par pirmo
pusgadu un līdz 10.janvārim par otro pusgadu;
28.11. sagatavot makšķerēšanas vietas un iznomāt laivas.
9. Atbildība
29. Šī nolikuma neievērošanas gadījumā makšķerniekiem tiek
piemēroti sodi saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.
10. Nolikuma darbības laiks
30. Licencētās makšķerēšanas nolikums stājas spēkā pēc tā
saskaņošanas ar šī nolikuma saskaņojuma lapā norādītajām
institūcijām un apstiprināšanas ar Aglonas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
31. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām pašvaldība ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētās
makšķerēšanas sākuma publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas
Vēstnesis”, un Aglonas novada informatīvā izdevumā „Aglonas novada vēstis”. Šī nolikuma darbības ilgums ir 3 gadi.
11. Nolikuma pielikumi
32. Licenču paraugi (1.– 3.pielikums).
33. Makšķernieka lomu uzskaites forma (4.pielikums).
34. Jidausa ezera apsaimniekošanas plāns 2014.-2016.gadā.
(5.pielikums).
35. Jidausa ezera shēma (6.pielikums).
36. Saskaņojumu lapa (7.pielikums).
Aglonas novada domes priekšsēdētāja H. Streiķe

