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KINNITATUD
Alūksne piirkonna volikogu 27.02.2020
siduva määrusega nr 5/2020
Täpsustatud Alūksne piirkonna volikogu
26.03.2020 otsusega nr 86
(protokoll nr 4, punkt 7)
25. novembri 2021 muudatustega nr 29/2021

PÕHIMÄÄRUS
LITSENTSITUD KALAPÜÜGI KOHTA ALŪKSNE JÄRVES
Antud välja
Kalapüügiseaduse §10 lõike viis alusel

I.

Üldsätted

1. Alūksne järv asub Alūksne linna ja Alūksne piirkonna Jaunalūksne valla territooriumil ning
kooskõlas tsiviilseaduse §1102 ja lisaga I see on avalik veekogu, kus kalapüügi õigus kuulub
riigile.
2. Litsentsitud kalapüük Alūksne järves on kehtestatud kooskõlas Ministrite kabineti
22. detsembri 2015 määruse nr 799 „Litsentsitud kala- ja vähipüügi ning allvee jahipidamise
kord“ (edaspidi - MK määrus nr 799) alapunktiga 5.1 selleks, et vähendada antropogeenset
koormust ja luua soodsad tingimused loodusvarade kestlikuks ja säästvaks kasutamiseks,
kalavarude paljundamiseks, kaitsmiseks ja kalastusturismi edendamiseks.
3. Litsentsitud kalapüüki teostatakse kooskõlas Ministrite kabineti 22. detsembri 2015 määrusega
nr 800 „Kala- ja vähipüügi ning allvee jahipidamise eeskiri“ (edaspidi - Kala- ja vähipüügi ning
allvee jahipidamise eeskiri), tuginedes sihtasutuse „Keskkonna lahenduste instituut“ aastal 2017
koostatud Alūksne järve kalandusalase ekspluateerimise reeglitele.
4. Litsentsitud kalapüüki Alūksne järves korraldab Alūksne piirkonna omavalitsuse agentuur
ALJA (edaspidi tekstis - korraldaja) kooskõlas Alūksne piirkonna volikogu 22. märtsi 2018
siduva määrusega nr 3/2018 “Alūksne piirkonna omavalitsuse agentuuri ALJA põhimäärus”. PA
ALJA aadress: Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksne piirkond, LV-4301, registrikood
90010446069, kontakttelefon: +371 26389199, +371 28301207, e-posti aadress: alja@aluksne.lv.
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II. Litsentsitud kalapüügi reeglid
5. Kalapüük Alūksne järves toimub kooskõlas Kala- ja vähipüügi ning allvee jahipidamise
eeskirjaga, arvestades järgmisi erandeid ja lisanõudeid:
5.1. ühel kalamehel on lubatud ööpäevas oma kalasaagist hoiustada ja säilitada:
5.1.1. kolm haugi:
5.1.1.1. pikkuses alates 50 – 70 cm;
5.1.1.2. mitte rohkem kui üht pikkuses alates 100 cm.
5.1.2. kolm koha;
5.1.3. mitte rohkem kui viis kilogrammi ahvenaid, millest mitte rohkem kui kolm võivad olla
pikkemad kui 35 cm;
5.1.4. muud liiki kalu kooskõlas Kala- ja vähipüügi ning allvee jahipidamise eeskirjaga.
5.2. vedelipüük on keelatud alates 10. maist kuni 30. juunini, lisaks on vedelit keelatud kasutada
lähemalt kui 50 m teisest veesõidukist või kaldast. Vedelipüügiks loetakse kunstliku või
loodusliku sööda vedamist veesõiduki järel, mis töötab sisepõlemismootori, elektrimootori või
lihasjõuga;
5.3. kalapüügis on alates 10. maist kuni 30. juunini keelatud kasutada söödaks looduslikku kala
või nende osi;
5.4. kalapüük ujuvast veesõidukist on lubatud alates 10. maist kuni 31. detsembrini;
5.5. veesõidukitega on keelatud viibida veekogus ööpäeva pimedal ajal alates 1. novembrist kuni
30. aprillini. Ööpäeva pimedaks ajaks loetakse ajavahemiku alates ühest tunnist pärast
päikeseloojangut kuni ühe tunnini enne päikesetõusu;
5.6. kalapüük on keelatud Alūksne järve sisejärves* purdest nr 1, nr 2 ja nr 3 ning 200 m raadiuses
Alūksne järves olevast Alūksne jõelähte piirkonnast, samuti Alūksne jões kuni jõetammini
(hüdrotehnilise ehitiseni), vt lisa 5;
5.7. ööpäeva pimedal ajal alates 1. maist kuni 31. oktoobrini peavad kõik veesõidukid olema
varustatud pidevalt töötava ja selgelt nähtava kunstliku valguselemendiga (ringtuli);
5.8. on keelatud tegeleda allvee jahipidamise ja vähipüügiga.
*Alūksne järve sisejärv - Alūksne järve territoorium, mida eraldab ülejäänud järvest mõtteline
joon Poolsaare kaugemast lõunapunktist Alūksne järve kalda (Alūksne mõisa pargi
territooriumis) kaugema põhjapunktini.
III. Kalapüügilubade liigid ja kalapüügiõiguse tasu
6. Litsentsitud kalapüük Alūksne järves on lubatud ainult soetades või saades mõnd järgmistest
kalapüügilubadest (lubade näidist vt lisas 2);
6.1. kalapüügiluba üheks päevaks, välja arvatud haugide püük mais – hind 3,00 EUR;
6.2. kalapüügiluba üheks päevaks haugide püüdmiseks mais – hind 10,00 EUR;
6.3. kalapüügiluba üheks kuuks, välja arvatud haugide püük mais – hind 15,00 EUR;
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6.4. kalapüügiluba üheks kuuks soodustusega, välja arvatud haugide püük mais – hind 10,00
EUR;
6.5. kalapüügiluba üheks kuuks, välja arvatud haugide püük mais – hind 5,00 EUR;
6.6. tasuta kalapüügiluba aastaks (1. jaanuarist 31. detsembrini) lastele ja teismelistele, välja
arvatud haugide püük mais;
6.7. tasuta kalapüügiluba aastaks (1. jaanuarist 31. detsembrini) kala püüdmiseks kaldalt.
7. Ühel kaluril on lubatud samaaegselt kasutada ühte kalapüügiloa liiki.
8. Kalapüügiluba üheks päevaks kehtib loal märgitud kuupäeva jooksul.
9. Püüdes kala mais, on õigus jätta endale haug ainult isikul, kellel on kalapüügi ajal kehtiv
kalapüügiluba üheks päevaks haugi püüdmiseks mais. Teist liiki kalu on antud kalapüügiloa
omanikul lubatud oma kalasaagist hoiustada ja säilitada vastavalt Kala- ja vähipüügi ning allvee
jahipidamise eeskirjale ning käesolevale põhimäärusele.
IV. Soodustusega ja tasuta kalapüügiloa kohaldamine
10. Tasuta kalapüügiluba aastaks (1. jaanuarist 31. detsembrini) lastele ja teismelistele, välja
arvatud haugide püük mais, on õigus saada lastel ja teismelistel vanuses kuni 16 aastat.
11. Tasuta kalapüügiluba aastaks (1. jaanuarist 31. detsembrini) kala püüdmiseks kaldalt on õigus
saada mistahes isikul.
12. Kalapüügiluba üheks kuuks soodustusega on õigus saada:
12.1. isikutel vanuses alates 16 kuni 65 aastat, kelle deklareeritud elukoht on Alūksne piirkonnas
– hind 10,00 EUR;
12.2. isikutel vanuses üle 65 aastat, puuetega inimestel, poliitiliselt represseeritud isikutel ja
Alūksne järve kaldal oleva maa omanikel ja nende pereliikmetel – hind 5,00 EUR.
13. Käesoleva põhimääruse punktis 10 ja 12 sätestatud isikutel peab kala püüdmise ajal Alūksne
järves olema dokument, mis tõendab õigust kasutada eelpool mainitud soodustust vastavalt isiku
staatusele:
13.1. lastel ja teismelistel vanuses kuni 16 aastat - sünnitunnistus, pass või isikutunnistus;
13.2. isikutel vanuses alates 16 kuni 65 aastat, kelle deklareeritud elukoht on Alūksne piirkonnas
– tõend isiku elukoha deklareerimise kohta Alūksne piirkonnas ning sünnitunnistus, pass või
isikutunnistus.
V. Kalapüügiloa sisu ja vormistus
14. Loa sisu ja rekvisiidid (näidis lisas 2) - loa liik, järjekorra number, hind, kehtivusaeg, vastava
veekogu nimetus, andmed litsentsitud kala-, vähipüügi või allvee jahipidamise korraldaja kohta,
loa väljastaja allkiri (välja arvatud elektroonilise loa korral), loa saaja ja tema isikukood,
telefoninumber ja e-posti aadress ning saaja allkiri (välja arvatud elektroonilise loa korral) ning
loa väljastamise kuupäev.
15. Loa omaniku isikuandmeid ja kalapüügi aja või tähtaega sisestab loale selle väljastaja. Luba,
kus puuduvad isikuandmed või need on puudulikud või ebatõesed või kus ei ole märgitud
kalapüügi aega või tähtaega, loetakse kehtetuks.

4
16. Elektroonilise loa vormistus võib visuaalselt erineda põhimääruse lisas olevast loa näidisest, kuid see
peab sisaldama kõiki punktis 14 sätestatud rekvisiite, välja arvatud väljastaja ja saaja allkirju.
Elektroonilist luba ei ole tarvis välja printida ning selle olemasolu kontrollitakse numbri järgi.
VI.

Kalapüügilubade realiseerimine

17. Lube saab soetada:
17.1. PA ALJA, Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksne piirkond, tööpäeviti alates kella 8.00 – 13.00
ja 14.00 – 17.00, tel +371 26389199, +371 28301207. Ajakohane teave lubade müügi kohta
veebisaidil www.aluksnesezers.lv.
17.2. veebisaidi www.epakalpojumi.lv jaotises “e-Loms”.
17.3. veebisaidis www.manacope.lv ja mobiilirakenduses ”Mana Cope”.
17.4. DUS Virši-A, Rīgas iela 11, Alūksne, Alūksne piirkond, töötab ööpäevaringselt.
18. Lubade müüki saab korraldada ka kohapeal järve kaldal või mujal, teavitades sellest
massiteabevahendite ja/või sotsiaalvõrgustike vahendusel.
19. Välja jäetud.
20. Kasutamata või seoses rikkumisega annulleeritud lubade väärtust kaluritele ei hüvitata.

VII. Kalapüügilubadelt saadud vahendite kasutamine
21. 20% lubade müügist saadud kogusummalt kannab PA ALJA kord poolaastas – 10. juuliks
esimese poolaasta eest ja 10. jaanuariks teise poolaasta eest – riigi tuludesse kalafondi tarbeks.
22. PA ALJA käsutusse jääb 80% lubade müügist saadud kogusummalt, mida kasutatakse
kalavarude suurendamiseks, keskkonna ja kalade kaitseks ning litsentsitud kalapüügi
korraldamise tagamiseks.
VIII. Kalameeste kalasaagi arvestus
23. Kõik kalapüügilubade omanikud sõltumata loa liigist peavad viivitamata pärast iga haugi või
koha püüdmist (kui seda on plaanis jätta kalasaagi sekka) registreerima oma kalasaak, märkides
kuupäeva, kala liigi, saagi suuruse (kalade arvu ja kaalu), kandes neid loa teisel pool olevasse
tabelisse või elektrooniliselt ostetud loa korral - vastava veebisaidi jaotisse „Kalasaagi
registreerimine“.
24. Kalasaagi arvestuse aruanne tuleb esitada viie päeva jooksul pärast kalapüügiloa kehtivusaja
lõppu.
25. Korraldaja esitab iga aasta 1. veebruariks kalapüügiload kalasaagi arvestuse aruandega
eelneval aastal püütud kalasaagi kohta Toiduohutuse, loomatervise ja keskkonna instituudile
BIOR kalavarude hindamiseks.
26. Väljastatud kalapüügiluba annulleeritakse, loa väärtust ei hüvitata ning uut kalapüügiluba ei
väljastata kuni kohaldatud halduskaristuse kandmiseni, kui isik on võetud haldusvastutusele Kalaja vähipüügi ning allvee jahipidamise eeskirja ja Tööstusliku sisevete kalapüügi eeskirja
rikkumise eest Alūksne järves või käesoleva põhimääruse rikkumise eest (välja arvatud käesoleva
põhimääruse punktis 22 sätestatud rikkumise korral).

5

IX.

Litsentsitud kalapüügi korraldaja poolt tagatud teenused ja kohustused

27. Informatsiooni edastamine massiteabevahenditele ajakohaste küsimuste ja uudiste kohta,
avaldades litsentsitud kalapüügiga seotud informatsiooni Alūksne järve kodulehel
www.aluksnesezers.lv, piirkonna kodulehel www.aluksne.lv ja ajakirjades.
28. Kalapüügilubade kättesaadavuse tagamine kooskõlas käesoleva põhimääruse punktiga 17 ja
18.
29. Kalapüügilubade registreerimine, arvestuse pidamine ja müük vastavalt õigusaktide nõuetele.
30. Müüdud ja väljastatud kalapüügilubade registreerimine spetsiaalsesse lubade
arvestusraamatusse (välja arvatud laod, mis on müüdud veebisaidi www.epakalpojumi.lv ja
www.manacope.lv ja mobiilirakenduse “Mana Cope” vahendusel).
31. Kalapüügilubade müügist saadud vahendite kasutamine kooskõlas käesoleva põhimääruse
punktiga 20 ja 21.
32. Kalameeste kalasaagi arvestuse teostamine käesoleva põhimääruse jaotises VII sätestatud
korras.
33. Veebisaidil www.epakalpojumi.lv ja www.manacope.lv ning mobiilirakendusega “Mana
Cope” müüdud lubade elektrooniline arvestamine kronoloogilises järjekorras iga poolaasta kohta;
pärast iga poolaasta lõppu vastaval poolaastal elektrooniliselt arvestatud lubade nimekirja
väljatrükkimine, tagades väljatrükitud lubade nimekirja hoiustamise koos lubade
arvestusraamatuga.
34. Osalemine keskkonna- ja kalaressursside kaitse, järelevalve ja kalavarude täiendamise
meetmete elluviimises.
35. Kalameeste tutvustamine käesoleva põhimäärusega.
36. Põhimääruses sätestatud kalasaagi arvestuse korda rikkunud isikute registreerimine ning
teavitamine loal märgitud telefoninumbrile või e-posti aadressile vajadusest esitada kalasaagi
aruannet 14 päeva jooksul. Kui nimetatud tähtajaks ei ole kalasaagi aruanne esitatud, teavitab
korraldaja tuvastatud rikkumisest kalaressursside kaitse ja järelevalve asutusi.
37. Korraldaja poolt määratud vastutav isik, kes on omandanud Riigi Keskkonnateenistuse
volitatud isiku või Alūksne piirkonna omavalitsuse volitatud ametiisiku staatuse, võtab osa
keskkonna ja kalaressursside kaitse ja järelevalve üritustelt ning esitab igal aastal 31. detsembriks
Riigi Keskkonnateenistusele aruande teostatud veekogu majandamise meetmete kohta, sealhulgas
käesolevas põhimääruses (lisa 6) ettenähtud meetmete kohta kalaressursside täiendamiseks ja
kaitseks ning litsentsitud kalapüügi korraldamisel vajaliku taristuvõrgustiku loomiseks ja
hooldamiseks.
38. Litsentsitud kalapüügi kohta aruannete esitamine maaelu edendamise teenistusele kaks korda
aastas (15. juuliks ja 15. jaanuariks) eelneva poolaasta kohta ning osa kalapüügilubade müügist
saadud vahenditest ülekandmine riigi tuludesse käesoleva põhimääruse punktis 21 sätestatud
määras ja tähtaegadeks.
39. Kalavarude suurendamine kooskõlas Alūksne järve kalandusalase ekspluateerimise reeglitega.
39. Osutada kaluritele järgnevaid PA ALJA teenuseid:
40.1. veesõidukite registreerimise kontroll ja liikluse korraldamine;
40.2. mehhaaniliste sõidukite liikluse korraldamine Alūksne järve jääl;
40.3. Alūksne järve, järve saarte ja kaldaterritooriumi majandamine ja hooldamine, sealhulgas
puhkekohtade korraldamine;

6
40.4. spordi, veespordi ja puhkeürituste korraldamine Alūksne järvel.
X.

Keskkonna ja loodusressursside kaitse nõuded

41. Kalurid peavad järgima Alūksne piirkonna volikogu siduvaid määruseid, mis sätestavad avalike
haljastusalade kaitse ning avaliku korra avalikel ja omavalitsuse veekogudel ja nende
kaldaterritooriumil.
XI.

Litsentsitud kalapüügi nõuete järgimise kontroll

42. Kontrolli käesolevate reeglite järgimise üle Alūksne järvel teostavad:
42.1. Alūksne piirkonna omavalitsuse politsei töötajad;
42.2. Alūksne piirkonna volikogu poolt volitatud ametiisikud ning teised institutsioonid kooskõlas
Kalapüügiseaduse §-ga 18.
43. Käesoleva põhimääruse punktis 41 sätestatud ametiisikutel on õigus kontrollida kalurite
kalasaaki, Alūksne järves ja selle vahetus läheduses kasutatud kalapüügivahendeid, sealhulgas
paadimajades (paadigaraažid Alūksne järve sisejärvel*) ning teostada muid toiminguid kooskõlas
kehtivate õigusaktidega.
*Alūksne järve sisejärv - Alūksne järve territoorium, mida eraldab ülejäänud järvest mõtteline
joon Poolsaare kaugemast lõunapunktist Alūksne järve kalda (Alūksne mõisa pargi
territooriumis) kaugema põhjapunktini.
XII.

Põhimääruse kehtivusaeg

44. Litsentsitud kalapüügi põhimäärus jõustub pärast selle kooskõlastamist õigusaktide kohaselt
ning kinnitamist Alūksne piirkonna omavalitsuse siduva määrusega 1. mail 2020.
45. Siduv määrus kehtib kuni 30. aprillini 2030.
46. Tunnistada kehtetuks Alūksne piirkonna volikogu 22. detsembri 2016 siduv määrus nr 24/2016
„Litsentsitud kalapüügi kohta Alūksne järves“.
XIII. Põhimääruse lisad
47. Kalapüügilubade liigid ja kalapüügiõiguse tasu (lisa 1).
48. Kalapüügilubade näidised (lisa 2).
49. Kalasaagi arvestuse tabeli näidis (lisa 3).
50. Litsentsitud kalapüügi koha skeem (lisa 4).
51. Alūksne järve akvatooriumi tsoonide kaardid (lisa 5).
52. Kalaressursside suurendamise, säilitamise ja kaitsmise meetmete kava (lisa 6).

Volikogu esimees

A.DUKULIS
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Lisa 1
Alūksne piirkonna volikogu 27. veebruari 2020
põhimääruse „Litsentsitud kalapüügi kohta Alūksne järves“ juurde
KALAPÜÜGILUBADE LIIGID JA KALAPÜÜGIÕIGUSE TASU
Loa liik /
sotsiaalne
rühm

Luba
üheks
päevaks
, EUR

Luba üheks
päevaks
haugide
püüdmiseks
mais, EUR

Luba
üheks
kuuks,
EUR

Luba üheks
kuuks
soodustuseg
a, EUR

Tasuta
luba
aastaks

Tasuta luba
aastaks kala
püüdmiseks
kaldalt

Lapsed ja
teismelised
vanuses kuni
16 aastat
Isikud
vanuses
alates 16-65
aastat
Isikud
vanuses
alates 16-65
aastat, kelle
deklareeritud
elukoht
Alūksne
piirkonnas on
olnud
vähemalt
kolm aastat
Isikud
vanuses üle
65 aasta,
puuetega
inimesed,
poliitiliselt
represseeritu
d isikud ja
Alūksne
järve kaldal
oleva maa
omanikud ja
nende
pereliikmed

-

10

-

-

+

+

3

10

15

-

-

+

3

10

-

10

-

+

-

10

-

5

-

+
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Lisa 2
Alūksne piirkonna volikogu 27. veebruari 2020
põhimääruse „Litsentsitud kalapüügi kohta Alūksne järves“ juurde
KALAPÜÜGILUBADE NÄIDISED

ALŪKSNE PIIRKONNA
OMAVALITSUSE
AGENTUUR ALJA
Rg-kood 90010446069
Pilssalas iela 10, Alūksne,
Alūksne piirkond, LV-4301

ALŪKSNE PIIRKONNA OMAVALITSUSE
AGENTUUR ALJA
Rg-kood 90010446069, Pilssalas iela 10,
Alūksne, Alūksne piirkond, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

KALAPÜÜGILUBA ÜHEKS
PÄEVAKS, VÄLJA
ARVATUD HAUGIDE PÜÜK
MAIS
Alūksne järves

KALAPÜÜGILUBA ÜHEKS PÄEVAKS, VÄLJA
ARVATUD HAUGIDE PÜÜK MAIS
Alūksne järves

20__. aasta __ . ________

Loa hind 3,00 EUR

Loa hind 3,00 EUR

Luba välja antud: _____________________________
(ees-, perekonnanimi)

Olen tutvunud põhimäärusega
„Litsentsitud kalapüügi kohta
Alūksne järves“

Keskkonnainspektori tel 26389199

Kehtivus:

20__. aasta __ . ________

Teadmiseks kalapüügiloa omanikele
1. Kalapüügiluba, kus ei ole märgitud isikuandmeid ja
kalapüügi kuupäeva, loetakse kehtetuks.
___________________________ 2. Kala püüdmisel tuleb järgida Kala- ja vähipüügi ning allvee
(ees-, perekonnanimi)
jahipidamise eeskirja ja Alūksne piirkonna volikogu siduvat
määrust „Litsentsitud kalapüügi kohta Alūksne järves“.
3. Kalasaagi sekka on lubatud jätta 3 haugi, mille pikkus on
_______________________
vahemikus 50 -70 cm, millest üks haug võib olla üle 100 cm
(loa saaja allkiri)
(välja arvatud mais ujuvatest veesõidukitest), 3 koha, mitte
rohkem kui 5 kg ahvenaid, millest kolm ahvenat võivad olla
pikkemad kui 35 cm ning muud kala kooskõlas Kala- ja
_____________________
vähipüügi ning allvee jahipidamise eeskirjaga.
(loa väljastamise kuupäev)
4. Kalapüügis on alates 10. maist kuni 30. juunini keelatud
vedelipüük ning loodusliku kala või nende osade kasutamine
söödaks.
___________________________ 5. Veesõidukitega on keelatud viibida veekogus ööpäeva
(telefon)
pimedal ajal alates 1. novembrist kuni 30. aprillini.
6. Kalapüügiluba kehtib loal märgitud kuupäeva jooksul.
_______________________
(e-posti aadress)
Seeria DL
Nr 00000
_______________________
Seeria DL
(loa väljaandja allkiri)
nr 00000
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ALŪKSNE PIIRKONNA
OMAVALITSUSE
AGENTUUR ALJA
Rg-kood 90010446069
Pilssalas iela 10, Alūksne,
Alūksne piirkond, LV-4301

ALŪKSNE PIIRKONNA OMAVALITSUSE
AGENTUUR ALJA
Rg-kood 90010446069, Pilssalas iela 10,
Alūksne, Alūksne piirkond, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

KALAPÜÜGILUBA ÜHEKS
PÄEVAKS HAUGIDE
PÜÜGIKS MAIS
Alūksne järves

KALAPÜÜGILUBA ÜHEKS PÄEVAKS HAUGIDE
PÜÜGIKS MAIS
Alūksne järves

Keskkonnainspektori tel 26389199

Kehtivus:

20__. aasta __ . ________

20__. aasta __ . ________
Loa hind 10,00 EUR
Loa hind 10,00 EUR
Olen tutvunud põhimäärusega
„Litsentsitud kalapüügi kohta
Alūksne järves“

Luba välja antud: _____________________________
(ees-, perekonnanimi)

Teadmiseks kalapüügiloa omanikele
1. Kalapüügiluba, kus ei ole märgitud isikuandmeid ja
___________________________ kalapüügi kuupäeva, loetakse kehtetuks.
(ees-, perekonnanimi)
2. Kala püüdmisel tuleb järgida Kala- ja vähipüügi ning allvee
jahipidamise eeskirja ja Alūksne piirkonna volikogu siduvat
määrust „Litsentsitud kalapüügi kohta Alūksne järves“.
_______________________
3. Kalasaagi sekka on lubatud jätta 3 haugi, mille pikkus on
(loa saaja allkiri)
vahemikus 50 -70 cm, millest üks haug võib olla üle 100 cm,
mitte rohkem kui 5 kg ahvenaid, millest kolm ahvenat võivad
olla pikkemad kui 35 cm ning muud kala kooskõlas Kala- ja
_____________________
vähipüügi ning allvee jahipidamise eeskirjaga.
(loa väljastamise kuupäev)
4. Kalapüügis on alates 10. maist kuni 30. juunini keelatud
vedelipüük ning loodusliku kala või nende osade kasutamine
söödaks.
___________________________ 5. Kalapüügiluba kehtib loal märgitud kuupäeva jooksul.
(telefon)
_______________________
(e-posti aadress)
Seeria MD
nr 00000

Seeria MD
Nr 00000

_______________________
(loa väljaandja allkiri)
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ALŪKSNE PIIRKONNA
OMAVALITSUSE
AGENTUUR ALJA
Rg-kood 90010446069
Pilssalas iela 10, Alūksne,
Alūksne piirkond, LV-4301

ALŪKSNE PIIRKONNA OMAVALITSUSE
AGENTUUR ALJA
Rg-kood 90010446069, Pilssalas iela 10,
Alūksne, Alūksne piirkond, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

KALAPÜÜGILUBA ÜHEKS
KUUKS, VÄLJA ARVATUD
HAUGIDE PÜÜK MAIS
Alūksne järves

KALAPÜÜGILUBA ÜHEKS KUUKS, VÄLJA ARVATUD
HAUGIDE PÜÜK MAIS
Alūksne järves

Alates 20__. aasta __ .
________
kuni 20__. aasta __ . ________
Loa hind 15,00 EUR

Keskkonnainspektori tel 26389199

Kehtivus: alates 20__. aasta __ . ________
kuni 20__. aasta __ . ________
Loa hind 15,00 EUR
Luba välja antud: _____________________________
(ees-, perekonnanimi)

Olen tutvunud põhimäärusega
„Litsentsitud kalapüügi kohta
Alūksne järves“

Teadmiseks kalapüügiloa omanikele
1. Kalapüügiluba, kus ei ole märgitud isikuandmeid ja
kalapüügi kuupäeva, loetakse kehtetuks.
___________________________ 2. Kala püüdmisel tuleb järgida Kala- ja vähipüügi ning allvee
(ees-, perekonnanimi)
jahipidamise eeskirja ja Alūksne piirkonna volikogu siduvat
määrust „Litsentsitud kalapüügi kohta Alūksne järves“.
3. Kalasaagi sekka on lubatud jätta 3 haugi, mille pikkus on
_______________________
vahemikus 50 -70 cm, millest üks haug võib olla üle 100 cm
(loa saaja allkiri)
(välja arvatud mais ujuvatest veesõidukitest), 3 koha, mitte
rohkem kui 5 kg ahvenaid, millest kolm ahvenat võivad olla
pikkemad kui 35 cm ning muud kala kooskõlas Kala- ja
_____________________
vähipüügi ning allvee jahipidamise eeskirjaga.
(loa väljastamise kuupäev)
4. Kalapüügis on alates 10. maist kuni 30. juunini keelatud
vedelipüük ning loodusliku kala või nende osade kasutamine
söödaks.
___________________________ 5. Veesõidukitega on keelatud viibida veekogus ööpäeva
(telefon)
pimedal ajal alates 1. novembrist kuni 30. aprillini.
6. Luba kehtib loal märgitud perioodi jooksul (kuupäevast
_______________________
kuupäevani).
(e-posti aadress)

Seeria ML
nr 00000

Seeria ML
Nr 00000

_______________________
(loa väljaandja allkiri)
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ALŪKSNE PIIRKONNA
OMAVALITSUSE
AGENTUUR ALJA
Rg-kood 90010446069
Pilssalas iela 10, Alūksne,
Alūksne piirkond, LV-4301

ALŪKSNE PIIRKONNA OMAVALITSUSE
AGENTUUR ALJA
Rg-kood 90010446069, Pilssalas iela 10,
Alūksne, Alūksne piirkond, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

KALAPÜÜGILUBA ÜHEKS
KUUKS SOODUSTUSEGA,
VÄLJA ARVATUD
HAUGIDE PÜÜK MAIS
Alūksne järves

KALAPÜÜGILUBA ÜHEKS KUUKS SOODUSTUSEGA,
VÄLJA ARVATUD HAUGIDE PÜÜK MAIS
Alūksne järves

Keskkonnainspektori tel 26389199

Kehtivus: alates 20__. aasta __ . ________
kuni 20__. aasta __ . ________

Alates 20__. aasta __ .
________
kuni 20__. aasta __ . ________

Loa hind 10,00 EUR

Loa hind 10,00 EUR

Luba välja antud: _____________________________
(ees-, perekonnanimi)

Olen tutvunud põhimäärusega
„Litsentsitud kalapüügi kohta
Alūksne järves“

Teadmiseks kalapüügiloa omanikele
1. Kalapüügiluba, kus ei ole märgitud isikuandmeid ja
kalapüügi kuupäeva, loetakse kehtetuks.
___________________________ 2. Kala püüdmisel tuleb järgida Kala- ja vähipüügi ning allvee
(ees-, perekonnanimi)
jahipidamise eeskirja ja Alūksne piirkonna volikogu siduvat
määrust „Litsentsitud kalapüügi kohta Alūksne järves“.
3. Kalasaagi sekka on lubatud jätta 3 haugi, mille pikkus on
_______________________
vahemikus 50 -70 cm, millest üks haug võib olla üle 100 cm
(loa saaja allkiri)
(välja arvatud mais ujuvatest veesõidukitest), 3 koha, mitte
rohkem kui 5 kg ahvenaid, millest kolm ahvenat võivad olla
pikkemad kui 35 cm ning muud kala kooskõlas Kala- ja
_____________________
vähipüügi ning allvee jahipidamise eeskirjaga.
(loa väljastamise kuupäev)
4. Kalapüügis on alates 10. maist kuni 30. juunini keelatud
vedelipüük ning loodusliku kala või nende osade kasutamine
söödaks.
___________________________ 5. Veesõidukitega on keelatud viibida veekogus ööpäeva
(telefon)
pimedal ajal alates 1. novembrist kuni 30. aprillini.
6. Luba kehtib loal märgitud perioodi jooksul (kuupäevast
_______________________
kuupäevani).
(e-posti aadress)
Seeria GS
Seeria GS
Nr 00000
_______________________
nr 00000
(loa väljaandja allkiri)
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ALŪKSNE PIIRKONNA
OMAVALITSUSE
AGENTUUR ALJA
Rg-kood 90010446069
Pilssalas iela 10, Alūksne,
Alūksne piirkond, LV-4301

ALŪKSNE PIIRKONNA OMAVALITSUSE
AGENTUUR ALJA
Rg-kood 90010446069, Pilssalas iela 10,
Alūksne, Alūksne piirkond, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

KALAPÜÜGILUBA ÜHEKS
KUUKS SOODUSTUSEGA,
VÄLJA ARVATUD
HAUGIDE PÜÜK MAIS
Alūksne järves

KALAPÜÜGILUBA ÜHEKS KUUKS SOODUSTUSEGA,
VÄLJA ARVATUD HAUGIDE PÜÜK MAIS
Alūksne järves

Keskkonnainspektori tel 26389199

Kehtivus: alates 20__. aasta __ . ________
kuni 20__. aasta __ . ________

Alates 20__. aasta __ .
________
kuni 20__. aasta __ . ________

Loa hind 5,00 EUR

Loa hind 5,00 EUR

Luba välja antud: _____________________________
(ees-, perekonnanimi)

Olen tutvunud põhimäärusega
„Litsentsitud kalapüügi kohta
Alūksne järves“

Teadmiseks kalapüügiloa omanikele
1. Kalapüügiluba, kus ei ole märgitud isikuandmeid ja
kalapüügi kuupäeva, loetakse kehtetuks.
___________________________ 2. Kala püüdmisel tuleb järgida Kala- ja vähipüügi ning allvee
(ees-, perekonnanimi)
jahipidamise eeskirja ja Alūksne piirkonna volikogu siduvat
määrust „Litsentsitud kalapüügi kohta Alūksne järves“.
3. Kalasaagi sekka on lubatud jätta 3 haugi, mille pikkus on
_______________________
vahemikus 50 -70 cm, millest üks haug võib olla üle 100 cm
(loa saaja allkiri)
(välja arvatud mais ujuvatest veesõidukitest), 3 koha, mitte
rohkem kui 5 kg ahvenaid, millest kolm ahvenat võivad olla
pikkemad kui 35 cm ning muud kala kooskõlas Kala- ja
_____________________
vähipüügi ning allvee jahipidamise eeskirjaga.
(loa väljastamise kuupäev)
4. Kalapüügis on alates 10. maist kuni 30. juunini keelatud
vedelipüük ning loodusliku kala või nende osade kasutamine
söödaks.
___________________________ 5. Veesõidukitega on keelatud viibida veekogus ööpäeva
(telefon)
pimedal ajal alates 1. novembrist kuni 30. aprillini.
6. Luba kehtib loal märgitud perioodi jooksul (kuupäevast
_______________________
kuupäevani).
(e-posti aadress)

Seeria GS
nr 00000

Seeria GS
Nr 00000

_______________________
(loa väljaandja allkiri)
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ALŪKSNE PIIRKONNA
OMAVALITSUSE
AGENTUUR ALJA
Rg-kood 90010446069
Pilssalas iela 10, Alūksne,
Alūksne piirkond, LV-4301

ALŪKSNE PIIRKONNA OMAVALITSUSE
AGENTUUR ALJA
Rg-kood 90010446069, Pilssalas iela 10,
Alūksne, Alūksne piirkond, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

TASUTA KALAPÜÜGILUBA
AASTAKS (1. JAANUARIST
31. DETSEMBRINI)
LASTELE JA
TEISMELISTELE, VÄLJA
ARVATUD HAUGIDE PÜÜK
MAIS
Alūksne järves

TASUTA KALAPÜÜGILUBA AASTAKS (1.
JAANUARIST 31. DETSEMBRINI) LASTELE JA
TEISMELISTELE, VÄLJA ARVATUD HAUGIDE PÜÜK
MAIS
Alūksne järves

Alates 20__. aasta __ .
________
kuni 20__. aasta 31. detsembrini

Keskkonnainspektori tel 26389199

Kehtivus: alates 20__. aasta __ . ________
kuni 20__. aasta 31. detsembrini
Luba välja antud: _____________________________
(ees-, perekonnanimi)

Teadmiseks kalapüügiloa omanikele
1. Kalapüügiluba, kus ei ole märgitud isikuandmeid ja
kalapüügi kuupäeva, loetakse kehtetuks.
2. Kala püüdmisel tuleb järgida Kala- ja vähipüügi ning allvee
jahipidamise eeskirja ja Alūksne piirkonna volikogu siduvat
määrust „Litsentsitud kalapüügi kohta Alūksne järves“.
___________________________ 3. Kalasaagi sekka on lubatud jätta 3 haugi, mille pikkus on
(ees-, perekonnanimi)
vahemikus 50 -70 cm, millest üks haug võib olla üle 100 cm
(välja arvatud mais ujuvatest veesõidukitest), 3 koha, mitte
rohkem kui 5 kg ahvenaid, millest kolm ahvenat võivad olla
_______________________
pikkemad kui 35 cm ning muud kala kooskõlas Kala- ja
(loa saaja allkiri)
vähipüügi ning allvee jahipidamise eeskirjaga.
4. Kalapüügis on alates 10. maist kuni 30. juunini keelatud
vedelipüük ning loodusliku kala või nende osade kasutamine
_____________________
söödaks.
(loa väljastamise kuupäev)
5. Veesõidukitega on keelatud viibida veekogus ööpäeva
pimedal ajal alates 1. novembrist kuni 30. aprillini.
6. Luba kehtib alates märgitud kuupäevast kuni vastava aasta
___________________________ 31. detsembrini.
(telefon)
Olen tutvunud põhimäärusega
„Litsentsitud kalapüügi kohta
Alūksne järves“

_______________________
(e-posti aadress)
Seeria GB
nr 00000

Seeria GB
Nr 00000

_______________________
(loa väljaandja allkiri)
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ALŪKSNE PIIRKONNA
OMAVALITSUSE
AGENTUUR ALJA
Rg-kood 90010446069
Pilssalas iela 10, Alūksne,
Alūksne piirkond, LV-4301

ALŪKSNE PIIRKONNA OMAVALITSUSE
AGENTUUR ALJA
Rg-kood 90010446069, Pilssalas iela 10,
Alūksne, Alūksne piirkond, LV-4301, www.aluksnesezers.lv

TASUTA KALAPÜÜGILUBA
AASTAKS (1. JAANUARIST
31. DETSEMBRINI) KALA
PÜÜDMISEKS KALDALT
Alūksne järves

TASUTA KALAPÜÜGILUBA AASTAKS (1.
JAANUARIST 31. DETSEMBRINI) KALA
PÜÜDMISEKS KALDALT
Alūksne järves

Alates 20__. aasta __ .
________
kuni 20__. aasta 31. detsembrini

Keskkonnainspektori tel 26389199

Kehtivus: alates 20__. aasta __ . ________
kuni 20__. aasta 31. detsembrini
Luba välja antud: _____________________________
(ees-, perekonnanimi)

Olen tutvunud põhimäärusega
„Litsentsitud kalapüügi kohta
Alūksne järves“

Teadmiseks kalapüügiloa omanikele
1. Kalapüügiluba, kus ei ole märgitud isikuandmeid ja
kalapüügi kuupäeva, loetakse kehtetuks.
___________________________ 2. Kala püüdmisel tuleb järgida Kala- ja vähipüügi ning allvee
(ees-, perekonnanimi)
jahipidamise eeskirja ja Alūksne piirkonna volikogu siduvat
määrust „Litsentsitud kalapüügi kohta Alūksne järves“.
3. Kalasaagi sekka on lubatud jätta 3 haugi, mille pikkus on
_______________________
vahemikus 50 -70 cm, millest üks haug võib olla üle 100 cm
(loa saaja allkiri)
(välja arvatud mais ujuvatest veesõidukitest), 3 koha, mitte
rohkem kui 5 kg ahvenaid, millest kolm ahvenat võivad olla
pikkemad kui 35 cm ning muud kala kooskõlas Kala- ja
_____________________
vähipüügi ning allvee jahipidamise eeskirjaga.
(loa väljastamise kuupäev)
4. Kalapüügis on alates 10. maist kuni 30. juunini keelatud
vedelipüük ning loodusliku kala või nende osade kasutamine
söödaks.
___________________________ 5. Luba kehtib alates märgitud kuupäevast kuni vastava aasta
(telefon)
31. detsembrini.
_______________________
(e-posti aadress)
Seeria GB
nr 00000

Seeria GB
Nr 00000

_______________________
(loa väljaandja allkiri)

16

17
Lisa 3
Alūksne piirkonna volikogu 27. veebruari 2020
põhimääruse „Litsentsitud kalapüügi kohta Alūksne järves“ juurde
KALASAAGI ARVESTUSE TABELI NÄIDIS

KALASAAGI ARVESTUSE VORM
Loa kehtivuse ajal kalasaagist endale jäetud kalad:
Liik
Arv
Kaal

Kaluri allkiri: ____________
Veebisaidi www.epakalpojumi.lv ja www.manacope.lv ning
mobiilirakenduse “Mana Cope” vahendusel ostetud lubade
korral - vastava veebisaidi jaotises „Kalasaagi registreerimine“.
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Lisa 4
Alūksne piirkonna volikogu 27. veebruari 2020
põhimääruse „Litsentsitud kalapüügi kohta Alūksne järves“ juurde
LITSENTSITUD KALAPÜÜGI KOHA SKEEM
ALŪKSNE JÄRV

19
Lisa 5
Alūksne piirkonna volikogu 27. veebruari 2020
põhimääruse „Litsentsitud kalapüügi kohta Alūksne järves“ juurde
ALŪKSNE JÄRVE AKVATOORIUMI TSOONIDE KAARDID
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Lisa 6
Alūksne piirkonna volikogu 27. veebruari 2020
põhimääruse „Litsentsitud kalapüügi kohta Alūksne järves“ juurde
Kalaressursside suurendamise, säilitamise ja kaitsmise meetmete kava
1. Kalavarude kunstlik suurendamine kooskõlas Alūksne järve kalandusalase
ekspluateerimise reeglitega (2017), arvestades PA ALJA rahalisi võimalusi vastaval
aastal, seades prioriteediks ühesuvised haugi- ja kohamaimud:
1.1. Suurendada pidevalt ühesuviste haugimaimude (0+) vette laskmist, kuid mitte rohkem kui
~250 tk/ha ehk 50 tuhat maimu aastas. Haugimaimude vette laskmise kogus võib erineda
sõltuvalt konkreetsest asukohast järves ja maimude vanusest (pikkusest, kaalust) - vt Alūksne
järve kalandusalase ekspluateerimise reegleid (Keskkonna lahenduste instituut, 2017, lk 2122). Kui toimub intensiivne haugipüük, siis vette laskmise norme võidakse suurendada;
1.2. Suurendada pidevalt ühesuviste kohamaimude (0+) vette laskmist järve kasuliku pindala
kohta (~70% ehk 1100 ha) - umbes 50 - 100 tk/ha ehk 55 – 110 tuhat maimu aastas. Kui toimub
intensiivne kohapüük, siis vette laskmise norme võidakse suurendada.
2. Kalavarude säilitamine, kaitse ja ühiskonna kaasamine:
2.1.Talvehooaeg:
2.1.1. igapäevane kalapüügi kontroll;
2.1.2. vee taseme kontroll Alūksne järves;
2.1.3. õngitsemisvõistluse korraldamine Alūksne järves;
2.1.4. rahaliste vahendite kaasamine riigi ja Euroopa Liidu fondidest kalavarude
suurendamiseks, säilitamiseks ja kaitsmiseks;
2.1.5. muud meetmed, mis on seotud kalavarude kaitsmisega Alūksne järves ja selle vahetus
läheduses.
2.2.Kevadhooaeg:
2.2.1. igapäevane kalapüügi kontroll ja tugevdatud veekogu kontroll kudemise ajal;
2.2.2. vee taseme kontroll Alūksne järves;
2.2.3. vee kvaliteedi kontroll Alūksne järves, kõrgendatud temperatuuri korral - 1-3 korda
hooaja jooksul;
2.2.4. kalaressursside taastamise programmi täitmine vastavalt Alūksne järve kalandusalase
ekspluateerimise reeglitele ja PA ALJA eelarve võimalustele;
2.2.5. õngitsemisvõistluse korraldamine Alūksne järves, üks üritus;
2.2.6. rahaliste vahendite kaasamine riigi ja Euroopa Liidu fondidest kalavarude
suurendamiseks, säilitamiseks ja kaitsmiseks;
2.2.7. seminari korraldamine ühiskonna teavitamiseks käitumisest veekogudel ja veekogude
läheduses kudemise ajal, üks üritus.
2.3.Suvehooaeg:
2.3.1. igapäevane kalapüügi kontroll;
2.3.2. vee taseme kontroll Alūksne järves;
2.3.3. vee kvaliteedi kontroll Alūksne järves, kõrgendatud temperatuuri korral - 1-3 korda
hooaja jooksul;
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2.3.4. osavõtt linnapäevade ürituste korraldamisel, mis on seotud Alūksne järve ja Pilssala
saarega;
2.3.5. taristuvõrgustiku haldamine teenusepakkujate tarbeks (paatide, süstade ja vesijalgrataste
(katamaraanide) rendi tagamiseks Alūksne järves alates 1. juunist kuni 30. augustini);
2.3.6. kalaressursside taastamise programmi täitmine vastavalt Alūksne järve kalandusalase
ekspluateerimise reeglitele ja PA ALJA eelarve võimalustele;
2.3.7. rahaliste vahendite kaasamine riigi ja Euroopa Liidu fondidest kalavarude
suurendamiseks, säilitamiseks ja kaitsmiseks;
2.3.8. Alūksne järve taristuvõrgustiku parendamine (kalapüügikohtade, paatide vette laskmise
kohtade ning parklate rajamine ja korrastamine).
2.4. Sügishooaeg:
2.4.1. igapäevane kalapüügi kontroll ja tugevdatud veekogu kontroll kudemise ajal;
2.4.2. vee taseme kontroll Alūksne järves;
2.4.3. kalaressursside taastamise programmi täitmine vastavalt Alūksne järve kalandusalase
ekspluateerimise reeglitele ja PA ALJA eelarve võimalustele;
2.4.4. õngitsemisvõistluse korraldamine, üks üritus;
2.4.5. informatiivse seminari korraldamine (kalaressursside suurendamine, kaitse, järelevalve,
kalafauna vastastikune mõju jm), üks üritus aastas;
2.4.6. suurendatud veekogude kontroll enne jäähooaja algust;
2.4.7. rahaliste vahendite kaasamine riigi ja Euroopa Liidu fondidest kalavarude
suurendamiseks, säilitamiseks ja kaitsmiseks;
2.4.8. suurendatud kontroll lõheliste kudemise ajal.

Volikogu esimees

A.DUKULIS
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SELETUSKIRI
Alūksne piirkonna omavalitsuse siduva määruse nr 5/2020 muudatuste kohta
„Litsentsitud kalapüügi kohta Alūksne järves“
Seletuskirja jaotised
1. Projekti vajaduse
põhjendus

2. Lühike projekti
sisukirjeldus.

Teave
1.1. Siduva määruse muudatused on vajalikud, et määrata kord, mille
kohaselt korraldada litsentsitud kalapüüki Alūksne järvel.
1.2. Siduva määruse muudatused on koostatud kooskõlas Ministrite
kabineti 19. oktoobri 2021 määrusega „Ministrite kabineti
22. detsembri 2015 määruse nr 799 „Litsentsitud kala- ja vähipüügi
ning allvee jahipidamise kord“ muudatused“.

2.1. Litsentsitud kalapüüki Alūksne järvel korraldab Alūksne piirkonna
omavalitsuse agentuur ALJA, mis on asutatud Alūksne järve
haldamiseks.
2.2. Kalapüük toimub kooskõlas Ministrite kabineti 22. detsembri 2015
määrusega nr 800 „Kala- ja vähipüügi ning allvee jahipidamise
eeskiri“.
2.3. Siduvas määruses on sätestatud täiendavad reeglid, keskkonna ja
loodusressursside kaitse nõuded ning omavalistuste otsused,
kalapüügilubade liigid, arv ja tasu, kalapüügiõiguse tasu soodustuse
kohaldamine, lubade vormistus, müügi kord, saadud tulu kasutamine,
kalasaagi arvestus, PA ALJA poolt osutatud teenused ja kohustused
kalapüügi keskkonnakaitse nõuete järgimise kontrollimiseks.
3. Teave planeeritud
Litsentsitud kalapüügi korraldaja käsutusse jääb 80% lubade müügist
projekti mõju kohta
saadud kogusummast, mida kasutatakse kalavarude suurendamiseks,
omavalitsuse
keskkonna ja kalade kaitseks ning litsentsitud kalapüügi korraldamise
eelarvele
tagamiseks.
4. Teave planeeritud
Otsesed kasu saajad saavad olema Alūksne piirkonna elanikud ja kõik,
projekti mõju kohta
kes tegelevad kalapüügiga Alūksne järves. Kaudsed kasusaajad saavad
ettevõtluskeskkonnale olema turismiteenuse osutajad, võõrastemajad Alūksne järve ümbruses
omavalitsuse
ning kalastusvahendite kauplused. Käibe suurenemisel kalapüügiga
territooriumil
seotud valdkondades, suureneb riigi tulu maksude näol.
5. Teave
5.1. Kõik isikud, keda mõjutab käesoleva määruse kohaldamine,
haldusmenetluste
võivad pöörduda Alūksne piirkonna omavalitsuse poole aadressil
kohta
Dārza iela 11, Alūksne, Alūksne piirkond või PA ALJA poole aadressil
Pilssalas iela 10, Alūksne, Alūksne piirkond.
5.2. Kui määruse projekt puudutab haldusmenetlusi ja eraisikuid, siis
pärast vastava otsuse kättesaamist Alūksne piirkonna omavalitsuselt
võib vastavat otsuse vaidlustada kuu aja jooksul selle jõustumisest,
pöördudes Rajooni halduskohtusse aadressil Voldemāra Baloža iela
13A, Valmiera, LV-4200.
6. Teave eraisikutega Ettepanekute tegemiseks kutsuti arutlustele osalema määrusest
konsulteerimise kohta mõjutatud sotsiaalsed rühmad, kes valisid enda hulgast esindaja, kes
võttis osa töörühma koosolekutest, esindades oma sotsiaalset rühma
(pensionärid, lapsed ja teismelised vanuses kuni 16 aastat, puuetega
inimesed, kalurid vanuses alates 16-65 jne) määruse koostamisel.
Lisaks võeti arvesse PA ALJA tööprotsessist saadud kalurite
ettepanekud. Töörühmas peetud arutluste käigus koostatud määruse
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projekt esitati Alūksne piirkonna volikogu saadikutele, kelle
ettepanekud samuti võeti arvesse.

Volikogu esimees

A.DUKULIS

